
biochemiJos ir biofizikos 
katedros įkūrimas

1961 m. sausio 26 d. lietuvos mokslų akademijos preziden-
tas Juozas matulis kartu su vilniaus universiteto rektoriumi 
Jonu kubiliumi ir lietuvos biochemikų draugijos pirmininku 
vladu lašu kreipėsi į ltsr plano komisiją bei aukštojo ir spe-
cialiojo vidurinio mokymo komitetą su prašymu leisti įsteigti 
biochemijos specialybę vu chemijos fakultete. 1961 m. rug-
sėjo 1 d. į naujai sukurtas biochemijos specialybės studijas 
buvo priimti pirmieji studentai.

tuo metu gamtos mokslų fakultete vyravo klasikinės gam-
tamokslinės disciplinos. rektorius J. kubilius siekė suaktyvin-
ti mokslo tiriamąjį darbą naujose biologijos srityse, naudojant 
fizikos, chemijos ir matematikos metodus, kreipiant jaunus darbuotojus į pers-
pektyvias gamtos mokslų sritis. rektoriaus iniciatyva naujoji katedra, kurioje 
būtų rengiami biochemikai ir biofizikai, buvo siūloma įkurti gamtos mokslų 
fakultete. šį siūlymą palaikė Puslaidininkių fizikos katedros vedėjas akad. Jurgis 
viščakas, organinės chemijos katedros vedėjas doc. leo nas Jasinskas. 

Vilniaus universiteto rektorius 
akad. Jonas Kubilius

Lietuvos biochemikų 
draugijos 
pirmininkas  
akad. Vladas Lašas

Lietuvos mokslų 
akademijos 
prezidentas 
akad. Juozas Matulis

Chemijos fakulteto 
dekanas doc. Leonas 
Jasinskas

Puslaidininkių fizi- 
kos katedros 
vedėjas akad. Jurgis 
Viščiakas

Gamtos mokslų 
fakulteto dekanas 
prof. Vaclovas 
Chomskis
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1962 m. balandžio 11 d. rektorius prof. J. kubilius įsakymu nr. r-158 patvir-
tino tarybos kovo 27 d. nutarimą vykdyti. tų pačių metų rugsėjo 1 d. gamtos 
mokslų fakultete atsirado biochemijos ir biofizikos katedra.

katedroje biochemijos ir biofizikos studijų programos buvo sudaromos skir-
tingos, mokslinės laboratorijos kūrėsi ir mokslinį darbą vykdė savarankiškai ir 
nepriklausomai, todėl ir šią trumpą istoriją pateikiame atskirai, iš pradžių bio-
chemijos, paskui biofizikos.

Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko v. Universiteto
REKTORIAUS ĮSAKYMAS  Nr. R-158

Vilnius,   1962 m. balandžio mėn. 11 d.

Tvirtinu š. m. kovo mėn. 27 d. Universiteto Tarybos nutarimą
„GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETO JAUNŲ SPECIALISTŲ PARUOŠIMO KLAUSIMU“ vykdymui.

                                                   Rektorius

Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko v. Universiteto Tarybos posėdžio, įvykusio
1962 m. kovo mėn. 27 d.

N u t a r i m a s

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETO JAUNŲ SPECIALISTŲ PARUOŠIMO KLAUSIMU
(išrašas)

Taryba nutaria:

1. Įpareigoti Gamtos mokslų fakulteto dekaną doc. V. Chomskį artimiausiu laiku organizuoti 
biologų-biofizikų specialybę.

2. Prašyti LTSR Ministrų Tarybos Valstybinį aukštojo ir specialiojo mokslo komitetą 1962/63 m. m. 
įsteigti Gamtos mokslų fakulteto biofizikos-biochemijos katedrą ir skirti nuo 1962 m. 
papildomą studentų kontingentą kasmet po 20 žmonių naujos krypties biologams ruošti.

3. Suaktyvinti mokslo tiriamąjį darbą naujose biologijos srityse, panaudojant fizikos, 
chemijos ir matematikos metodus, nukreipiant jaunus darbuotojus į perspektyvias 
gamtos mokslų sritis. 

Tarybos pirmininkas

Tarybos mokslinis sekretorius
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biochemikai

Pirmasis dešimtmetis, 1962–1972 metai

biochemikai vilniaus universiteto chemijos fa-
kultete pradėti rengti 1961 metų rudenį. nuspręsta 
rengti biochemikus, turinčius tvirtus chemijos, fizi-
kos ir matematikos žinių pagrindus, gerai išmanan-
čius organinę ir fizikinę chemiją bei fizikocheminius 
analizės metodus ir turinčius pakankamai biologijos 
žinių. tai sudarė prielaidas gerai suvokti ir studijuo-
ti ne tik biochemiją ir genetiką, bet ir su jomis su-
sijusias kitas naująsias disciplinas. atsiradus naujai 
studijų programai, iškilo nemažai rūpesčių – reikėjo 
sudaryti naują studijų planą, parengti biochemijos 
dėstymo, praktinius ir laboratorinius darbus. bio-
chemijos studijoms ypač daug dėmesio skyrė che-
mijos fakulteto dekanas, organinės chemijos kate-
dros vedėjas doc. l. Jasinskas. biochemijos studijų 
planą nuo 1961 metų labai kruopščiai rengė ir tobu-
lino doc. g. dienys. 

Jis derino ne tik chemijos, bet ir fizikos, matema-
tikos bei biologijos disciplinų dėstymo programas, specialybės dalykų dėstymo 
eiliškumą, numatė svarbiausius laboratorinius darbus, diplominių darbų temas. 

Pirmojo biochemijos ir biofizikos katedros vedėjo doc. algirdo malachovs-
kio rūpesčiu buvo įkurtos pirmosios biochemijos ir biofizikos mokslinės ir mo-
komosios laboratorijos, buvo pradėti biologiškai aktyvių junginių – citostatikų 
ir mutagenų veikimo mechanizmo tyrimai. 

1965 m. prie biochemijos ir biofizikos katedros buvo prijungti genetikai. 
įkurta biochemijos, biofizikos ir genetikos katedra. šių trijų padalinių mokslinės 

Prof. G. Dienys prisimena: labai daug laiko pa-
reikalavo mokymo plano sudarymas, studija-
vau vadovėlius, lankiausi paskaitose, važinėjau 
į TsRs universitetus rinkdamas informaciją apie 
biochemikų rengimą, tačiau TsRs aukštojo ir 
specialiojo vidurinio mokslo ministerija neleido 
įkuri „ekonomiškai nenaudingos“ biochemijos 
specialybės, todėl pirmieji, o vėliau ir kiti absol-
ventai tapo „gamtinių junginių chemikais“.

Doc. Gervydas 
Dienys

Vilniaus universiteto Biochemijos ir biofizikos katedra   1 9 6 2  •  2 0 1 2

Alius
Stamp



Vilniaus universiteto Biochemijos ir biofizikos katedra   1 9 6 2  •  2 0 1 26 Vilniaus universiteto Biochemijos ir biofizikos katedra   1 9 6 2  •  2 0 1 2

veiklos kryptys buvo skirtingos, 
kiekvienas padalinys rengė skir-
tingų specia lybių studentus. ge-
netikai atsiskyrė 1972 m.

1966 m. studijas baigė pir-
moji biochemikų (gamtinių jun-
ginių chemijos specializacijos) 
laida, pradėjusi studijas 1961 m. 
chemijos fakultete.

biochemijos ir biofizikos ka-
tedros pirmieji metai buvo ne-
lengvi, trūko biochemijos, en-
zimologijos, gamtinių junginių 
chemijos ir kitų svarbių kursų 
dėstytojų. žinių ieškota ir paty-
rimo semtasi tsrs universite-
tuose. baigęs chemijos studijas, 
1962 m. į aspirantūrą maskvos 
universitete išvyko antanas 
glemža, vėliau studijuoti į mas-
kvą išvyko benediktas Juodka 
ir rimvydas valiulis (1963 m.), 
Juozas kulys (1964 m.), leonas 
grinius (1965 m.), Jurgis kadzi-
auskas (1966 m). baigę studijas 
ir apgynę disertacijas, dauguma 
grįžo į vilniaus universitetą ir 

sudarė katedros biochemikų branduolį, kūrė naujas mokomąsias, mokslines 
laboratorijas, pradėjo mokslinius tyrimus, sukūrė savitą lietuvos biochemikų 
mokyklą.

Doc. Algirdas Malachovskis Prof. Antanas Glemža

Prof. A. GlemžA: ... pamenu, kad 

būtų galima pradėti darbus 

šiuolaikinės biochemijos lygiu, 

katedrai vadovauti pradėjau 

nuo tiekėjo darbo: dėjau visas 

pastangas gauti centrifugą, 

spektrofotometrą, įrangą šalta-

jam kambariui. savo rankomis 

izoliavome fotolaboratorijos 

sienas ir įrengėme pirmąjį šaltą-

jį kambarį, kuriame jau galėjo-

me išskirti, gryninti fermentus. 

Įgyvendinęs daug sumanymų 

ir esant daugybei neišspręstų 

problemų 1971 metų pabaigo-

je katedros vairą perdaviau  

B. Juodkai... 

Doc. A. mAlAchovskis: stu-
dentai labai domėjosi naujo-
mis biochemijos ir biofizikos 
specialybėmis, pradėjo dirbti 
moksliniuose būreliuose. Pir-
muosius biochemijos krypties 
diplominius darbus 1965 
metais parengė biologijos 
specialybės studentės Jūratė 
Šteinbergaitė (katkuvienė), 
Gražina Bartaševičiūtė (mon-
tvilienė) ir vitalija Paužaitė 
(Šimkevičienė), dabar jau 
mokslų kandidatės, tai pirmo-
sios universiteto absolventės 
biochemikės...
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a. malachovskis katedrai vadovavo iki 
1967 m. tuo metu maskvos universitete bio-
chemijos katedroje apgynęs disertaciją, į uni-
versitetą grįžo a. glemža ir buvo paskirtas 
katedros vedėju. Jis ryžtingai ėmėsi pertvar-
kyti mokomąsias, kurti biochemikams reng-
ti būtinas mokslines laboratorijas, rūpinosi, 
kad jos turėtų reikiamą laboratorinę įrangą.

Per trejus 1969–1971 metus buvo sukom-
plektuota tuo metu naujausia laboratorinė 
įranga, a. glemža katedroje sukūrė naują 
biochemijos mokslinių tyrimų kryptį – en-

zimologiją. baigusi biochemijos studijas ir apgynusi enzimologijos krypties 
diplominį darbą, mokslo tiriamąjį darbą katedroje tęsė pirmoji aspirantė ina 
glemžienė. mokslinių tyrimų grupėje kiekvienais metais diplominius darbus 
parengdavo vis daugiau studentų bio-
chemikų: virginija rešeliauskaitė (sa-
baliauskienė), marija sniečkutė, Petras 
valančius, audronė lamanauskaitė (Jur-
gulienė), mindaugas želvys ir kt.

nuo pirmųjų įkūrimo dienų iki 
2010 m. katedros biochemikų grupėje 
dirbo birutė sadeckienė.

katedros vedėjui doc. a. glemžai 
1971 m. išėjus organizuoti ir vadovauti 
taikomosios enzimologijos institutui, 
katedros vedėjo pareigos buvo pavestos 
vyr. dėst. b. Juodkai. 

 

Birutė Sadeckienė

Akad. Benediktas Juodka

Prof. B. JuoDkA: 

prisimenu, kaip kū-

rėme katedrą, kuri 

gėdos garbingam ir 

senam universitetui 

nepadarė. Čia praė-

jo gražiausi ir pras-

mingiausi mano 

gyvenimo metai...
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Antrasis dešimtmetis, 1972–1982 metai

nuo 1972-ųjų metų biochemikų grupėje susikūrė dvi savarankiškos moks-
linių tyrimų grupės. nukleorūgščių ir baltymų kovalentinės sąveikos mode-
liavimo, gamtinių nukleotidų ir peptidų kompleksų tyrimo grupei vadovavo 
dr. b. Juodka. bioenergetikos grupei, kuri tyrinėjo makromolekulių pernašos 

per mitochondrijų ir bakterijų membranas mechanizmus, 
vadovavo iš maskvos sugrįžęs dr. l. grinius. 

biochemikės, enzimologijos grupės aspirantės i. glemžie-
nė, m. sniečkutė, v. sabaliauskienė, kurių mokslinis vadovas 
buvo a. glemža, toliau tęsė fermentų gryninimą bei savybių 
tyrimą, rengė disertacijas. tik 1974 m. abi biochemikų moks-
linių tyrimų grupės išaugo, pradėjo dirbti vadinamieji moks-
liniai bendradarbiai, prasidėjo intensyvus mokslinis darbas. 
katedros aspirantės apgynė biologijos arba chemijos moks-
lų kandidato (dabar daktaro) disertacijas. Pirmoji katedroje 
biochemijos krypties disertaciją 1973 m. apgynė i. glem-
žienė, 1975 m. disertacijas apgynė aspirantės b. griniuvie-
nė, m. sniečkutė, taip pat asistentas J. kadziauskas. 1975 m. 

a. glemža su bendraautoriais parašė pirmąjį lietuvių 
kalba biochemijos vadovėlį aukštosioms mokykloms. 
šis darbas buvo įvertintas 1978 m. ltsr valstybi-
ne premija. už darbų ciklą apie bakterijų elektrinio 
membraninio potencialo susidarymą l. grinius 
1976 m. apdovanotas tsrs lenino komjaunimo 
premija. biochemikams skaitė paskaitas ne tik kate-
dros dėstytojai, bet ir biochemijos instituto moksli-
ninkai – doc. Jonas rubikas, prof. antanas Jasaitis.

mokslininkai spausdino straipsnius, vyko į moks-
lines konferencijas ir mokslines stažuotes ne tik į 
tsrs universitetus ar mokslo institutus, bet ir į užsie-
nio šalis. 1974–1975 m. b. Juodka stažavosi Čekoslo-
vakijoje, Jav universitetuose. biochemikų mokslinė 

 Prof. Leonas Grinius

B. Juodka,  J. Kadziauskas, R. Daugelavičius 
studentų mokslinėje konferencijoje 1978 m. 
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veikla buvo intensyvi ir produktyvi. maskvos univer-
sitete l. grinius 1980 m. apgynė biologijos mokslų 
daktaro, o b. Juodka 1981 m. chemijos mokslų dakta-
ro (dabar habilituoto daktaro) disertaciją. 

katedros biochemikai 1979 m. surengė 6-ąjį vi-
sasąjunginį pasitarimą „oligonukleotidų chemija ir 
biochemija“, skirtą universiteto įkūrimo 400 metų 
jubiliejui. į pasitarimą atvyko daugiau nei 100 moks-
lininkų, dalyvavo žymūs akademikai ir profesoriai, 
dirbantys oligonukleotidų sintezės srityje: d. g. knorre, 
z. a. šabarova, e. J. grenn, l. a. kiseliov, a. a. bogdanov ir 
kiti. minint šią universiteto sukaktį katedroje svečiavosi pa-
saulinio garso mokslininkas biologas ir biochemikas, niujor-
ko valstijos universiteto profesorius martynas yčas. Jis mūsų 
katedroje skaitė paskaitas, o bendravimas su šiuo mokslinin-
ku truko ilgą laiką. Profesorius padovanojo daug knygų, nuo-
lat siuntė naujausius periodinius „methods in enzymology“ ir 
„annual reviews of biochemistry“ leidinius, parėmė ląstelės 
biochemijos tyrimų pradžią. m. yčui 1992 m. suteiktas vil-
niaus universiteto garbės daktaro vardas.

Prof. D. G. Knorre, L. A. Kiseliov, Z. A. Šabarova

Prof. Martynas Yčas

Biochemikai 1979 m.  
Pirmoje eilėje iš kairės: Lida 
Liorančaitė (Bagdonienė), Sofija 
Sasnauskienė, Birutė Sadeckienė, 
Vida Gulbinaitė (Kirvelienė), 
Marija Sniečkutė; antroje eilėje: 
Anolda Četkauskaitė, Laima 
Janušonytė (Noreikienė), Rima 
Leimontaitė (Masienė), Elena 
Kalasauskaitė (Bakienė), Janina 
Beržinskienė (Bražėnaitė), Aušra 
Daujotaitė (Mažonienė), Virginija 
Rešeliauskaitė (Sabaliauskienė); 
trečioje eilelėje: Algirdas Bag-
donas, Aurelijus Zimkus, Leonas 
Grinius, Benediktas Juodka, Jurgis 
Kadziauskas, Arvydas Markuckas
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Trečiasis dešimtmetis, 1982–1992 metai

tai paskutinysis sovietmečio dešimtmetis ir pirmieji nepriklausomybės metai. 
šiuo laikotarpiu biochemikai toliau vykdė mokslinius tyrimus, kolektyvą papildė 
nauji aspirantai, buvo pradėti nukleorūgščių apykaitos fermentų veikimo mecha-
nizmų bei molekulinės ir ląstelės biologijos tyrimai. katedros biochemikai v. saba-

liauskienė, l. bagdonienė, s. sasnaus-
kienė, a. Četkauskaitė, v. kirvelienė, 
r. daugelavičius, e. bakienė, J. vidu-
girienė vienas po kito apgynė kandi-
dato disertacijas, išaugo mokslo dar-
buotojų biochemikų būrys. 1983 m. 
prie katedros buvo prijungta ląstelės 
inžinerijos laboratorija, kuriai vado-
vavo dr. J. sabaliauskas. 

1985 m. buvo išleista b. Juodkos 
monografija „kovalentinės nukleo-
rūgščių–baltymų struktūros ir jų 
cheminis modeliavimas“ (rusų kal-
ba). už mokslinių darbų ciklą nu-
kleorūgščių ir baltymų kovalentinės 
sąveikos srityje 1986 m. b. Juodka 

apdovanotas ltsr valstybine premija. 1986 m. savo darbų monografiją „makro-
molekulių pernaša bakterijose“ (rusų kalba) ir 1987 m. monografiją „transduc-
tion and gene transfer in chemotrophic bacteria. macromolecules of the move“ 
išleido l. grinius. 1988 m. pasirodė b. Juodkos vadovėlis „nukleino rūgščių 
chemijos ir biochemijos pagrindai“.

   Pirmieji lietuvos nepriklausomybės metai atvėrė naujas bendradarbiavimo su 
pasaulio mokslo visuomene perspektyvas. tai turėjo didžiulę įtaką plėtojant moks-
linius ryšius su europos ir Jav universitetais, tačiau buvo ir neigiamų padarinių: 
nemažai gabių, aktyvių mokslo darbuotojų, išvyko į vakarus, kur darbo sąlygos 
ir perspektyvos buvo geresnės, ir dauguma kol kas negrįžo. 1989 m. į harvardo 

Ląstelės inžinerijos laboratorijos darbuotojai. Pirmoje eilėje iš 
kairės: Valerija Kuzmienė, Tatjana Vasilevska,  dr. V. Bendikienė; 
antroje eilėje dr. Virginija Sabaliauskienė, Stanislava Bložienė,   
dr. Jonas Sabaliauskas, 1984 m.  
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Dr. Arvydas Žygas (Chemikų diena 1990 m.)

universitetą bostone mokslinės stažuotės išvyko pro-
fesorius l. grinius, vėliau į Jav išvyko J. vidugirienė, 
k. sužiedėlis, e. sužiedėlienė. nuo 1991 m. iki 1997 m. 
prof. b. Juodka kelis kartus moksliniam darbui vyko į 
vokietijos vėžio tyrimų centrą heidelberge, buvo vizi-
tuojantis profesorius frankfurto prie maino universitete 
(vokietija), doc. J. kadziauskas 1993 m. stažavo frank-
furto prie maino universitete, 1995 m. dirbo miunche-
no universitete, v. kirvelienė stažavo norvegijos radžio 
ligoninės vėžio tyrimų institute. 

Pagal fulbraito programą į katedrą 1989 m. atvy-
ko amerikos lietuvis biochemikas arvydas žygas – 
patriotas ir entuziastas. arvydas padovanojo katedrai naujausių biochemijos, 
mikrobiologijos knygų, atsivežė reagentų tikėdamasis pratęsti mokslo tiriamąjį 
darbą biochemijos srityje, bet lietuvos nepriklausomybės atkūrimo verpetai jį 
įsuko į visuomeninę veiklą ir moksliniam darbui laiko neliko... vis dėlto a. žy-
gas vienerius metus skaitė biochemijos kursą gamtos mokslų fakulteto biologi-
jos specialybės studentams. arvydo atsivežtas asmeninis kompiuteris „macin-
tosh“ buvo pirmasis mums prieinamas kompiuteris, su kuriuo galėjome ne tik 
„pažaisti“, bet ir rengti mokslines publikacijas.
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Ketvirtasis dešimtmetis, 1992–2002 metai 

tai naujas katedros bendradarbiavimo su europos universitetais ir mokslo 
centrais bei lietuvos mokslo institutais etapas. buvo rengiami pirmieji projektai, 
kuriuos rėmė įvairūs europos fondai, kuriamos naujos laboratorijos. 1991 me-

tais universiteto mokslo prorektoriumi buvo išrinktas 
akademikas b. Juodka, po metų jis tapo ir lietuvos 
mokslų akademijos prezidentu. eidamas šias atsakin-
gas pareigas, profesorius nuolat rūpinosi katedros rei-
kalais, vadovavo moksliniams tyrimams, buvo svarbių 
tarptautinių mokslinių projektų rengimo iniciatorius ir 
vadovas. tuo laikotarpiu (1991–2002 m.) katedros ve-
dėjo pavaduotoja, o 2002–2004 m. katedros vedėja buvo 
paskirta dr. sofija sasnauskienė. 

šis katedros gyvavimo dešimtmetis buvo ypač intensy-
vus. atsižvelgiant į pasaulio ir lietuvos mokslo ir ekonomi-
kos raidą iš esmės reikėjo pertvarkyti ir tobulinti biochemi-

jos studijų programas, peržiūrėti ir atnaujinti dėstomus dalykus. vilniaus universitete 
buvo pereita prie trijų pakopų studijų: i pakopa – ketverių metų bakalauro studijos, 
ii – dvejų metų magistrantūros studijos, iii – ketverių metų doktorantūra. dok-
torantūros studijų programos parengtos kartu su biochemijos ir biotechnologijos 
institutais. magistrantams ir doktorantams, vadovaujamiems žymių mokslininkų, 
sudarytos sąlygos dirbti tinkamai įrengtose laboratorijose. 

1994 m. dr. v. kirvelienės iniciatyva buvo įkurta ląstelės biochemijos la-
boratorija. 

Doc. Sofija Sasnauskienė

Prof. v. kiRvelienė: ...tuo metu glaudžiai bendradarbiavome su kvantinės elektronikos katedros fizikais ir 
onkologijos instituto gydytojais tyrėjais įvairiais aspektais analizuodami vėžio fotochemoterapiją. Bendrai 
veiklai trūko tyrimų su ląstelių kultūromis. Tad kartu su doktorante lina Prasmickaite ir vida Piskarskiene 
avantiūriškai nėrėme į mums naują, nepažįstamą veiklą. mokėmės iš Biochemijos, Biotechnologijos instituto 
kolegų, Radžio ligoninės vėžio tyrimo instituto mokslininkų. senoji skurdi mokslo finansavimo ir aprūpinimo 
sistema nebeveikė, kūrėsi naujoji. Tad augome kartu su pirmosiomis lietuvos firmomis, prekiaujančiomis 
mokslo priemonėmis. mūsų pirmasis rėmėjas buvo Jono ir martyno yčų fondas (JAv). Paskaičiavau, kad per 
10 metų toji parama padėjo gauti universitetui 200 kartų daugiau lėšų – 2 tūkst. procentų pelno per metus!  
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molekulinės biologijos laboratori-
jų kūrimą ir tyrimus šioje srityje ypač 
sustiprino 1994 m. iš Jav grįžę kate-
dros absolventai edita ir kęstutis su-
žiedėliai. įgiję savarankiško mokslinio 
darbo patirties, jie su didžiuliu entuzi-
azmu pradėjo katedroje plėtoti naujas 
mokslinių tyrimų kryptis, įkūrė mole-
kulinės biologijos laboratoriją. edita, 
be intensyvaus mokslinio tiriamojo 
darbo, parengė ir skaito molekulinės 
biologijos kursą molekulinės biologi-
jos, medicininės biologijos ir bioinfor-
matikos studentams.

laboratorijos techninę bazę ne-
trukus labai pagerino k. sužiedėlio 
1997 m. gautas nato „mokslas – tai-
kai“ programos tarptautinis projektas, 
kuris leido katedroje sukurti infras-
truktūrą eukariotinio organizmo Xe-
nopus laevis tyrimams. ši infrastruktū-
ra studentų mokymui ir moksliniams 
tyrimams naudojama iki šiol. naujos 
krypties moksliniams tyrimams vyk-
dyti svarią paramą skyrė lietuvos ir 
vokietijos fondai. 

membranų biochemijos laborato-
rijoje, nuo 1991 m. į Jav išvykus pro-
fesoriui l. griniui, išsiskyrė dvi mokslinių interesų kryptys: dr. r. daugelavičius 
kartu su helsinkio universiteto mokslininkais ir bendradarbiais pradėjo mikroor-
ganizmų apvalkalėlių barjerinių funkcijų ir jų sąryšio su ląstelių energijos kaupi-
mo procesais tyrimus bei ląstelių bioenergetinius tyrimus, susijusius su makromo-
lekulių pernaša pro biologines membranas. 

Prof. e. sužieDėlienė: kai 1994 m. grįžome iš JAv, šalia 

lagaminų keliavo dėžės su mokslinėmis ir metodinėmis 

knygomis, bakterijų ir fagų kolekcija, reagentai. Ačiū Die-

vui, tada muitininkams niekas neužkliuvo ir viską saugiai 

atgabenome į katedrą. katedros vedėjas prof. B. Juodka 

atvedė į dabartinę molekulinės biologijos laboratoriją, kuri 

tada buvo tuščias kambarys (tik sienos, grindis lakavome 

patys – kvapą iki šiol prisimenu...), ir pasakė – kurkitės. 

labai padėjo ketvirtosios europos sąjungos programos 

tarptautinis coPeRnicus projektas, kuriame dalyvavome 

ir kurį kofinansavo ir lietuvos valstybinis mokslo ir studijų 

fondas. Įsigijome viską – nuo varžtų lentynoms iki prietaisų. 

svarbiausia – greitai įsigijome ir tai, kas buvo geriausia ir 

reikalingiausia darbui. Tada nebuvo tokių daug laiko ir ner-

vų kainuojančių viešųjų pirkimų procedūrų. Jeigu pirkimai 

būtų tokie kaip šiandien, kažin kada būtume įsikūrę... 

Profesoriai Edita ir Kęstutis Sužiedėliai, 2012 m.
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dr. a. Četkauskaitės vadovaujama aplinkos biochemikų grupė su kolegomis 
vykdė tyrimus ekologinės biochemijos, ekotoksikologijos srityje. 1999–2003 m. 
vilniaus universiteto biochemikai genetikai ir mikrobiologai kartu su biochemijos 
ir biotechnologijos institutų mokslininkais dalyvavo lietuvos valstybinėje mokslo 
programoje „molekuliniai biotechnologijos pagrindai: genų struktūra, funkcija ir 
veiklos reguliavimas“. buvo kuriami molekulinei biotechnologijai svarbūs metodai.  

vilniaus universitete 2000 m. mokslo prorektoriaus b. Juodkos ir kvantinės 
elektronikos katedros vedėjo profesoriaus a. Piskarsko iniciatyva buvo įsteig-
tas unesco asocijuotas išskirtinis mokslo ir studijų centras. šį centrą įkūrė 
biochemijos ir biofizikos katedra kartu su kvantinės elektronikos katedra ir la-
zerinių tyrimų centru. 2001 m. unesco išskirtinio mokslo ir studijų centro 
mokslininkai kartu su kompiuterijos katedros mokslininkais parengė jungtinį 
projektą cebiola – „ląstelių biologija ir lazeriai: naujų technologijų link“. Pro-
jekto moksliniai vadovai buvo profesoriai b. Juodka ir a. Piskarskas. tai vienin-
telis lietuvos projektas, kuris gavo europos sąjungos paramą, skirtą geriausiems 

Prof. R. DAuGelAviČius:  po dvejus metus trukusios stažuotės helsinkio 
universitete 1996 metų pradžioje sugrįžau į vilniaus universitetą. Augalų 
fiziologijos ir mikrobiologijos katedroje, kurioje dirbau 1990–1994 me-
tais, buvo įvykę didžiuliai pokyčiai, man vietos ten jau nebuvo. Priglaudė 
namai gimtieji – Biochemijos ir biofizikos katedra. Tiesa, erdvės įsikūri-
mui čia irgi nebuvo, porą metų derinau komandiruotes eksperimentams 
į helsinkį ir gautų rezultatų tvarkymą, skaičiavimus, rašymą namuose. 
Gyvenimą įvairinau skaitydamas ląstelės biologijos kursą magistran-
tams. 1998 m. buvau pakviestas dirbti vytauto Didžiojo universitete, bet 
katedros vedėjas prof. B. Juodka atkalbėjo. Argumentas buvo apčiuopia-
mas – gavau leidimą kurti savo mokslinę grupelę ir šiek tiek laboratori-
nio ploto. Taip su elena Bakiene atnaujinome faginės infekcijos tyrimus. 

lengva nebuvo, bet nedidelė parama iš lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo bei parama būtiniausiais 
reagentais iš helsinkio universiteto leido egzistuoti. Atėjo studentai, įsigijome keletą būtiniausių prietaisų. 
Tyrimų kokybė atitiko darbo sąlygas, bet, atlikus žvalgomuosius tyrimus vilniuje, darbas helsinkyje tapdavo 
daug produktyvesnis. vilniaus universitetui prisijungus prie erazmus-socrates mainų programos, į helsinkio 
universitetą ėmė keliauti ir universiteto studentai. 

Prof. Rimantas Daugelavičius
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rytų europos mokslo centrams, siekiant skatinti jų integraciją į europos mokslo 
sistemą. ši europos sąjungos parama rytų europos centrams yra ypatinga tuo, 
kad visos lėšos skiriamos mokslinėms stažuotėms europos sąjungos centruo-
se ir vakarų mokslininkų moksliniams tyrimams rytų europos institutuose fi-
nansuoti. Projekto vykdymo laikotarpiu mokslininkai turėjo galimybę išvykti 
padirbėti į užsienio mokslo centrus, semtis patirties, tobulėti. į mūsų katedros 
laboratorijas taip pat atvyko mokslininkų iš kitų šalių, su daugeliu jų užsimezgė 

Biochemijos ir biofizikos katedros kolektyvas. Pirmoje eilėje iš kairės: Valerija Kuzmienė, Janina Adomaitienė, Silvija 
Saunoriūtė, Aušra Daugirdienė, Sofija Sasnauskienė, Benediktas Juodka, Virginija Sabaliauskienė, Janina Bražėnaitė, 
Birutė Surinėnaitė, Violeta Jonušienė. Antroje eilėje: Osvaldas Rukšėnas, Birutė Pūdžiuvytė, Jolanta Bagvilė, Vida 
Piskarskienė, Dalia Gurčinienė, Kastytis Beitas, Romualdas Šatinskas, Danutė Labeikytė, Vida Bendikienė, Ingrida 
Mickė, Anolda Četkauskaitė, Lida Bagdonienė, Rytė Rinkevičienė. Trečioje eilėje: Rimantas Plaipa, Kęstutis Sužiedėlis, 
Edita Sužiedėlienė, Elena Bakienė, Alvydas Šoliūnas, Vidmantas Sakalauskas, Gintaras Pasausis, Paulius Jurkus, 
Aleksandras Pleskačiauskas, Dalia Stabinytė, Aurelijus Zimkus. Ketvirtoje eilėje: Vaida Šeputienė, Aušra Sasnauskienė, 
Algis Daktariūnas, Ramutė Pagalytė, Arvydas Markuckas, 2000 m.
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glaudūs ilgalaikiai bendradarbiavimo ryšiai, toliau rengiami nauji projektai, 
atliekami bendri moksliniai tyrimai, spausdinami straipsniai. Projekte nemažai 
dėmesio buvo skiriama jaunųjų specialistų mokymui, tarptautinėms konferen-
cijoms ir seminarams. 

Penktasis dešimtmetis, 2002–2012 metai

katedros biochemikai pagal skirtingą mokslinių tyrimų tematiką sudarė pen-
kias mokslines grupes. molekulinės biologijos grupės i (vadovas prof. b. Juodka 

ir dr. l. bagdonienė) viena iš pagrindinių mokslinio darbo 
krypčių yra eukariotinių organizmų tvirtų baltymų kom-
pleksų su nukleorūgštimis tyrimas.  

molekulinės biologijos grupės ii (vadovė prof. e. sužie-
dėlienė) mokslininkai tiria prokariotų ir eukariotų ląstelių 
atsakus į aplinkos stresinius poveikius ir aplinkos signalų 
perdavimo ląstelėje kelius, analizuoja patogeninių ir nepa-
togeninių enterobakterijų molekulinius mechanizmus, ku-
riais jos reaguoja ir prisitaiko prie stresinių aplinkos povei-
kių, tiria bakterijų atsparumo antimikrobiniams vaistams 
genetinių determinančių paplitimą ir pobūdį mūsų šalyje.

ląstelės biochemijos grupė (vadovė prof. v. kirvelienė) 
tiria šviesos toksiškumą, eukariotinių ląstelių atsaką į tok-
sinį poveikį ląstelėms. daug dėmesio skiriama fotosensibi-
lizacijai, tačiau tiriamas ir vaistų nuo vėžio poveikis.

už darbų ciklą „fotosensibilizuota navikų terapija: 
fizikiniai, biocheminiai, ikiklinikiniai ir klinikiniai tyri-
mai (1986–2000 m.)“ katedros biochemikams b. Juod-
kai, v. kirvelienei kartu su a. Piskarsku, r. rotomskiu, 
g. streckyte (kvantinės elektronikos katedra), l. griciūte, 
P. valucku, l. bloznelyte-Plėšniene ir J. didžiapetriene 
(onkologijos institutas) 2002 m. buvo paskirta lietuvos 
mokslo premija. 

Doktorantė Kristina Bielskienė

Doktorantė k. Bielskienė:   Prisime-

nu, kaip savo disertacijai vis auginau 

ir auginau miežius hordeum vul-

gare... Prisimenu DnR hibridizacijos 

ypatumus ir reakcijas be atsako... 

Prisimenu, kaip stodama į pirmą 

molekulinės biologijos kursą buvau 

tvirtai įsitikinusi, kad tapsiu genetike, 

ir kaip vėliau, vadovaujama dr. lidos 

Bagdonienės, buvau „atvesta“ į bio-

chemikės kelią...
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membranų biochemijos grupė 
(vadovas prof. r. daugelavičius ir 
doc. e. bakienė) tiria mikroorganiz-
mų apvalkalėlių barjerines funkcijas 
ir jų sąryšį su ląstelių energijos kaupi-
mo procesais bei ląstelės apvalkalėlio 
laidumo pokyčius vykstant sąveikai 
su membranose aktyviais antimikro-
biniais veiksniais bei bakteriofagais. 
nagrinėja už bakterijų daugiavaistį 
atsparumą atsakingų siurblių veiklą. 
r. daugelavičiui, e. bakienei už darbų 
ciklą „mikroorganizmų apvalkalėliai: 
laidumo įvertinimo metodai ir įveiki-
mo būdai (1994–2006 m.)“ 2007 m. 
paskirta lietuvos mokslo premi-
ja. 2009 m. prof. r. daugelavičius 

Molekulinės biologijos laboratorijoje Milda Jurėnaitė, Vaida Šeputienė, Justas Povilionis, 2012 m.

Vida Kirvelienė, Ingrida Mickė, fizikas-biofizikas Saulius  
Bagdonas  ir Aušra Sadauskaitė (Sasnauskienė) konferencijoje 
Norvegijoje, 2001 m.
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 išvyko į vytauto didžiojo universitetą, kur plėtoja biochemijos studijas ir moks-
linius tyrimus.

aplinkos biochemijos grupė (vadovė doc. a. Četkauskaitė) tiria gamtinių ter-
šalų ir chloro organinių junginių toksiškumą modeliniuose ir gamtiniuose mėgi-
niuose. dr. v. bendikienė per pastaruosius 2007–2010 metus su verslo partneriais 
ir biochemijos instituto bei kauno technologijos universiteto mokslininkais inten-

syviai atlieka tyrimus, susijusius su žaliąja biotechnologija, 
ir per pastaruosius metus vykdė arba vykdo šiuos projektus: 
„optimizuota kompleksinių teršalų utilizavimo technologi-
ja“, „biokatalizatorių imobilizavimo ir jų panaudojimo bio-
technologiniuose procesuose tyrimai“, „kontroliuojamo 
degumo ir atsparių senėjimui bioskalių esterių kūrimas ir 
įvertinimas”. 

nuo 2004 m. katedrai vadovauja profesorė vida 
kirvelienė.

lietuvai įstojus į europos sąjungą, atsivėrė naujos 
galimybės tobulinti studijas, plėsti ir gilinti mokslinius 
tyrimus. 

2006–2008 m. vilniaus universitete buvo vykdomas 
europos struktūrinių fondų paramos projektas „magis-

trantūros ir doktorantūros studijų modulių kūrimas ir programų atnaujinimas 
strateginėse moderniųjų biomokslų srityse“. Projekto tikslas yra kompleksiškai 
atnaujinti ir modernizuoti universitetines studijų programas. 

2008 m. išleistas prof. J. kadziausko vadovėlis „biochemijos pagrindai“, 
2012 m. išspausdintas antrasis, pataisytas ir papildytas leidimas.

biochemijos studijų gerą vardą sukūrė glaudus bendradarbiavimas su žy-
miausiais kitų lietuvos institucijų mokslininkais, dirbančiais biochemijos, 
molekulinės biologijos, biotechnologijos srityse. daugelį magistrantūros kursų 
skaito arba yra skaitę vilniaus universiteto biochemijos ir biotechnologijos ins-
titutų, uab „fermento“, dabar „termofischer scientific“, mokslininkai. Jų siū-
lymai yra svarbūs tobulinant biochemijos studijų programas, jų laboratorijose 
bakalauro ir magistro baigiamuosius darbus parengė dauguma biochemikų. tai 

Prof.  Vida Kirvelienė
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biochemijos instituto mokslininkai: prof. Juozas kulys, prof. valdemaras razu-
mas, prof. valdas laurinavičius, prof. rolandas meškys, habil. dr. rimantas ni-
vinskas, dr. kastis krikštopaitis, dr. Justas barauskas; biotechnologijos instituto 
mokslininkai: prof. arvydas Janulaitis, prof. kęstutis sasnauskas, prof. virgini-
jus šikšnys, prof. saulius klimašauskas, prof. aurelija žvirblienė, dr. daumantas 
matulis, dr. albertas timinskas; „termofischer scientific“ mokslininkai: dr. ar-
vydas lubys, dr. saulius serva, dr. rimantas šapranauskas. specialiųjų dalykų 
paskaitas skaito arba yra skaitę ir užsienio mokslininkai: prof. andrius kazlaus-
kas (Jav), prof. irutė meškienė (austrija) 

biochemijos ir biofizikos katedra švenčia savo 50-metį kartu su šimtais ab-
solventų, sėkmingai dirbančių lietuvos ir pasaulio mokslo ir gamybos centruo-
se, su kitais kolegomis, skiriančiais savo patirtį studentų lavinimui, kartu su 
rėmėjais, įvairiais būdais padedančiais gyvuoti. visiems Jums – nuoširdžiausi 
linkėjimai nuo katedros kolektyvo.

Biochemijos paskaita. Prof. Jurgis Kadziauskas
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Jurgis Kadziauskas
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biofizikai

1962–1972 metai

matematiko rektoriaus Jono kubiliaus požiūriu, gyvosios gamtos reiškinius būtų 
galima bandyti aiškinti tiksliųjų mokslų priemonėmis: fizikos, chemijos ir kiber-
netikos mokslų sąvokomis bei dėsniais, naudodajant matematikos metodus. bio-
fizikos mokslas kaip tik ir pretenduoja tai daryti. todėl gamtos mokslų fakultete 
suburiama biofizikos tyrėjų grupė ir pradedami rengti biofizikos specialistai. 

Doc. v. vAnAGAs: Prie to meto lietuvos mokslo vairo stovėjo išskirtinai šviesios asmenybės: Jonas kubilius 

(vilniaus universitetas), kazimieras Baršauskas (kauno politechnikos institutas), Zigmas Januškevičius 

(kauno medicinos institutas), Juozas matulis (lietuvos mokslų akademija). nors tai tiesiogiai ir nesisieja 

su biofizika, specialiai norėčiau paminėti žemdirbystės instituto (Dotnuvoje) ilgametį direktorių Petrą va-

sinauską. Biofizika, (bio)kibernetika pradėjo kurtis kauno medicinos institute ir vilniaus universitete. Jau 

1959 metais kauno medicinos institute Z. Januškevičiaus iniciatyva įkuriama centrinė mokslinė tiriamoji 

laboratorija (cmTl), o 1961 metais pradedami rengti biofizikai. Z. Januškevičius buvo didelis matematikos, 

kibernetikos mokslų taikymo medicinoje entuziastas. Tuo metu eimutis naruševičius, vienas iš cmTl orga-

nizatorių, pradeda rengti smegenų veiklos seminarus. Garsas apie juos pasklinda ir Politechnikos institute. 

Taip prasideda tuomet bebaigiančių kPi studentų – Dobilo kirvelio, henriko vaitkevičiaus, vygando vana-

go kelias į smegenų paslapčių pasaulį. Pamenu, pirmoji knyga, kurią detaliai nagrinėjome, buvo fiziko, no-

belio premijos laureato J. c. eccleso „The Physiology of nerve cells“ (išversta į rusų kalbą). Taip pradėjome 

susipažinti su dendritais, sinapsėmis, aksonais, veikimo potencialais ir kt. negirdėtais dalykais. Buvo įdomu 

ir baugoka – juk lendi ten, kur nieko neišmanai. vėliau (1962 m.), kai vilniaus universiteto rektorius Jonas 

kubilius pakvietė eimutį naruševičių kurti biofiziką Gamtos fakultete, ten atsidūrėme ir mes. mums, turin-

tiems inžinerinį išsilavinimą, buvo savaime suprantama, kad gyvų sistemų funkcionavimą iš esmės lemia 

informacija ir valdymas, t. y. tai, kas sudaro biokibernetikos mokslo turinį. Tad ir visi tyrimai buvo nukreipti 

šia linkme. Tačiau, vienas iš paradoksų – tai, kas mums atrodė elementaru ir savaime suprantama, studen-

tams ir kitiems mokslo darbuotojams dažniausiai būdavo nepriimtina. iki šiol mąstau, kas čia kaltas – ar 

blogi lektoriai, ar kitaip sukonstruotos klausytojų smegenys...

biofizikos laboratorijos branduolį sudarė vyr. dėstytojas e. naruševičius, asis-
tentai d. kirvelis ir v. vanagas, dėstytojas h. vaitkevičius, vyr. laborantas s. bag-
donas, laborantai z. martūnas ir e. tuzikas. e. naruševičius buvo kviečiamas kurti 
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biofizikos padalinį ne tik todėl, kad buvo žymus mokslinkas, 
bet ir todėl, kad išsiskyrė kaip gabus mokslo organizatorius, 
drąsiai diegiantis naujas, perspektyvias mokslinių tyrimų 
kryptis. buvo siekiama kuo plačiau, iš įvairių pusių įsigilinti 
į aktualias mokslo problemas. nuo pirmųjų dienų reguliariai 
kas savaitę vykdavo uždari laboratorijos seminarai. Jiems reng-
davosi visi laboratorijos darbuotojai. kadangi buvo dirbama 
įvairių mokslų sandūroje, vien laboratorijos potencialo neuž-
teko. todėl 1962 m. pabaigoje biofizikai fakultete organizavo 
kelių mėnesių seminarų ciklą „nervų sistemos kibernetika“ 
jau viso vilniaus mastu. tema – „regos analizatoriaus neuroe-
lektrinių procesų tyrimas ir modeliavimas“. seminarai skatino 
vienyti fiziologines, matematines, inžinerines idėjas ir moksli-
ninkus tolesniems nervų sistemos tyrimams. 1962 m. baigęs 
kauno politechnikos instituto skaičiavimo įrenginių inžinieriaus specia lybę, 
h. vaitkevičius buvo paskirtas asistentu į ką tik įsteigtą vilniaus universitete 
biochemijos ir biofizikos katedrą ir 1962–1965 metais dėstė eksperimentinės 
technikos pagrindus. 

Dr. Eimutis Naruševičius

Prof. h. vAiTkeviČius: laboratorijos vadovas dr. e. naruševičius tuo metu dar irgi neturėjo nuomonės, kokia 

turi būti laboratorijos mokslinio darbo kryptis. Dėl to jis aktyviai ėmėsi tematikos paieškų ir tuo tikslu kvietė 

į universitetą žinomus tuometėje Tarybų sąjungoje mokslininkus. vienas jų buvo labai originalus ir sąži-

ningas mokslininkas – maskvos informacijos instituto mokslo darbuotojas prof. Aleksejus Byzovas (ilgai-

niui jis tapo žinomu mokslininku, TsRs mokslų akademijos nariu korespondentu, žurnalo „vision Research“ 

redaktorių kolegijos nariu). Tuo metu A.  Byzovas jau buvo pradėjęs varlės tinklainės tyrimus, suformulavo 

hipotezę apie greituosius ir lėtuosius informacijos perdavimo tinklainėje kanalus. ilgą laiką jis bendradar-

biavo ir su prof. A. Gutmanu. kadangi jaunieji universiteto mokslininkai ieškojo savo temų, susijusių su 

informacijos perdavimu nervų sistemoje, A. Byzovo atvykimas paskatino juos domėtis regos sistema, varlės 

tinklainės neuronų neurofiziologiniais tyrimais. Į šį darbą įsitraukė medicinos dr. s. Bagdonas, kuris gamino 

elektrodus, registravo ląstelių reakcijas, bei v. vanagas ir h. vaitkevičius, kurie turėjo užtikrinti aparatūros 

konstravimą ir jos reikiamo lygio palaikymą. A. Byzovas dažniausiai dirbo su jais dieną ir išeidamas nuro-

dydavo, ką reikėtų padaryti. Taigi nurodytą darbą tekdavo atlikti vakare arba naktį. Rytą atėjęs profesorius 

būdavo maloniai nustebintas naktinio darbo rezultatų. matyt, visa tai A. Byzovui padarė gerą įspūdį ir jis 

visam laikui liko mums labai palankus. 
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biofizikai siekė bendrauti ir bendradarbiauti su 
daugeliu mokslo įstaigų, suprato ypatingą mokslinių 
ryšių svarbą. 1963 m. rudenį e. naruševičius ir v. va-
nagas dalyvavo tarptautinėje elektrofiziologijos konfe-
rencijoje rostove prie dono, kur darė pirmąjį mokslinį 
pranešimą. šioje konferencijoje buvo susidomėta vy-
nuoginės sraigės nervų sistema bei jos neuronų eks-
perimentiniais tyrimais. išmokti darbo su vynuogine 
sraige eksperimentinių metodikų į rostovo prie dono 
universiteto biofizikos ir fiziologijos katedrą buvo pa-
siųstas diplomantas zoologas romualdas žiliukas. šios 
metodikos buvo sėkmingai įdiegtos biofizikos labora-
torijoje. r. žiliukas, apgynęs ichtiologijos diplominį 
darbą, liko dirbti biofizikos laboratorijoje vyr. laboran-
tu. iki šiol išlikusi džiaugsminga r. žiliuko telegrama 
e. naruševičiui – „Xelix pomatia atsakė“.

1963 m. pabaigoje biofizikai pirmieji universitete 
sudarė neuronų mokslinių tyrimų ūkiskaitinę sutartį 
su besikuriančia gamykla „venta“. mokslinei proble-
matikai išryškinti 1963 m. vasarą biofizikai prie kre-
tuono ežero organizavo respublikinę, o 1964 m. prie 
Juodųjų lakajų ir 1965 m. prie rašios ežerų – visasą-
jungines neurokibernetikos mokyklas, kurių rezulta-
tai 1966 m. buvo paskelbti pirmajame katedros moks-
liniame leidinyje „neuroninių tinklų dinamika“ (rusų 
kalba).

nuo 1965 m. iki 1972 m. katedra tapo trilype – 
biochemijos, biofizikos ir genetikos. į maskvą išvykus 
trims biofizikams – d. kirveliui, v. vanagui, h. vaitke-
vičiui, į jų vietas buvo priimti biologas neakivaizdinin-
kas a. smilgevičius, inžinierius J. sabaliauskas, biologė 
a. kvyklytė-ruzgienė. be mokslinio darbo, vykdoma 
aktyvi pedagoginė veikla. reikėjo ne tik pakeisti stu-

Romualdas Žiliukas, Vygandas Vanagas, 
Birutė Yčienė, Dobilas Kirvelis

Prof. D. kiRvelis: kadangi fizikui e. naru-

ševičiui kibernetinių tyrimų dvasia buvo 

svetima, jis mokslinę tematiką pasuko 

membranų joninių procesų tyrimo kryp-

timi – atkreipė dėmesį į tikrai tuo laiku 

naują ir perspektyvią ca2+ jonų svarbą 

membranų joniniam pralaidumui. Bet to-

kia fizikinė-cheminė kryptis nebuvo priim-

tina kompiuterių inžinieriams D. kirveliui, 

v. vanagui, h. vaitkevičiui ir net medikui 

s. Bagdonui. Tematikos nesutarimai lėmė 

tai, kad 1964 m. D. kirvelis išvyko į tikslinę 

aspirantūrą TsRs mA valdymo problemų 

institute maskvoje, o 1965 m. į TsRs mA 

skaičiavimo centrą ir mvu – v. vanagas ir 

h. vaitkevičius. Taip biofizikos laboratori-

joje iki 1969 m. nutrūko neurokibernetikos 

moksliniai tyrimai, vyko tik membranų 

joninių procesų ir mechanizmų tyrimai bei 

jų modeliavimas.  
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Prof. D. kiRvelis: Tematika buvo regos 

analizatoriaus aktyvaus vaizdų atpa-

žinimo procesų bei neokortekso neuro-

ninių struktūrų funkcinė organizacija, 

veikianti kvaziholografiniais principais. 

Tam 1969 m. iš TsRs mokslo ir techni-

kos komiteto gauti papildomi devyni 

etatai ir finansavimas prie vilniaus 

universiteto Puslaidininkių fizikos pro-

bleminės laboratorijos vykdyti moksli-

nius neuroninių struktūrų ir atitinkamų 

puslaidininkinių sluoksnių tyrimus 

vaizdų analizės ir atpažinimo aspektu. 

Be to, sudarius penkerių metų ūkiskai-

tinę sutartį su Aklųjų draugija, buvo 

padėtas pamatas regos analizatoriaus 

neurofiziologiniams, psichofizikiniams, 

psichofiziologiniams tyrimams, eks-

perimentus pradėta automatizuoti ir 

kompiuterizuoti. Atsiradus finansų, 

TsRs mA konstruktorių biure buvo 

užsakytas specializuotas kompiuteris 

neuRon. studentų biofizikų rengimas 

pakrypo į biokibernetinę biofiziką. 

dijų programas, bet ir rūpintis mokomąja literatūra. 1965 m. e. naruševičius 
parengia pirmąjį biofizikos kurso konspektą lietuvių kalba. 

membranų joninių procesų ir mechanizmų tyrimų bei jų modeliavimo tema-
tikai plėtoti 1966 m. trakuose buvo surengta visasąjunginė mokykla „moliuskų 
nervų sistemos fiziologija“ ir 1967 m. bei 1968 m. simpoziumai Palangoje, kurių 
rezultatai buvo paskelbti dviejų dalių leidinyje „statistinė 
elektrofiziologija“ (rusų kalba). dalyvavo per 150 moksli-
ninkų iš visos sąjungos. Plačiai žinomi Palangos leidiniai 
membranų biofizikos klausimais buvo svarbus pagrin-
das, konsoliduojantis šią mokslinę kryptį visoje tarybų 
sąjungoje.

taip biochemijos ir biofizikos katedroje susiformavo 
ląstelės biofizikos laboratorija, vadovaujama vyr. dėstyto-
jo e. naruševičiaus, atliekami nervinių ląstelių elektrinio 
aktyvumo tyrimai. šių mokslinių tyrimų krypties biolo-
gijos mokslų kandidato disertacijas apgynė e. naruševi-
čius (1967), r. žiliukas (1968), a. ruzgienė (1969).

1969 m. buvo atsisakyta kasmet kviečiamo kaip 
antraeilininko vadovauti katedrai doc. a. malachovs-
kio paslaugų, ir netikėtai gmf taryba neperatestavo 
e. naruševičiaus (tik 2 balsai buvo už). į kmi išvy- 
kus e. naruševičiui ir 1967–1968 m. iš aspirantūros 
grįžus d. kirveliui ir v. vanagui, vėl buvo atkurta ki-
bernetinė regos analizatoriaus nervinių procesų tyrimų 
kryptis. r. žiliukas tęsė e. naruševičiaus pradėtus ląste-
lės membraninių-joninių procesų biofizikinius tyrimus 
ir vadovavo ląstelės biofizikos grupei. 1969 m. kartu su 
kmi, ukrainos ma ir fiziologijos institutais organizuoja-
mas simpoziumas „menturdumblių biofizika“. 

d. kirvelis ir v. vanagas organizavo biofizikos-neurokibernetikos laborato-
riją. katedroje gimė nauja sąjungos mastu kryptis – statistinė neurofiziologija.

katedra užmezgė ryšius su didžiaisiais moksliniais tsrs centrais. apsirūpi-
no materialiai, patys darbuotojai kūrė trūkstamus prietaisus, sudarytos sąlygos  
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vykdyti eksperimentinį tiriamąjį darbą. 1969 m. universitete, be pedagoginių, atsi-
rado katedriniai mokslinių tyrimų darbuotojų etatai. Pedagoginis darbas ir toliau 
buvo atliekamas labai kokybiškai. studentams visam gyvenimui įskiepijama meilė 
mokslui. o gabiausi studentai biofizikai Jonas ketleris, svetlana aleksejenko, da-
lia stabinytė, alė Purtulytė, algimantas švegžda, ona balkelytė paliekami dirbti 
katedroje.

1972–1982 metai

tsrs pradėjus stabdyti naujų biologinių mokslo krypčių plėtrą, net uždarinėti ka-
tedras, buvo nutrauktas biofizikų rengimas kauno medicinos institute, o 1973 m. 
vilniaus universitete biofizikai oficialiai perkelti į biologų biofizikos specializaci-
ją, ir iki 2001 m. vilniaus universitete, biologijos pagrindinių studijų programas 
papildžius keliais specialiaisiais kursais, buvo rengiami biofizikos specializacijos 
biologai. Pagrindinis universiteto uždavinys – kokybiškos studijos. biofizikai skai-
tė bendruosius kursus biologams ir buvo atsakingi už biofizikos specializacijų stu-
dijas. beveik visi mokslo darbuotojai skaitė specialiuosius kursus, vedė praktikos 
darbus, vadovavo kursiniams ir diplominiams darbams. kursams skaityti buvo 
kviečiami specialistai iš ma institutų. taip į biofizikų rengimą ilgiems metams 
įsitraukė fizikos-matematikos kandidatas kazimieras konstantinavičius.

studentų mokymui labai trūko lietuviškos literatūros, todėl katedros docentai 
parengė ir 1979 m. buvo išleistos šios metodinės mo-
kymo priemonės: r. žiliuko „biofizika“ ir d. kirvelio, 
a. smilgevičiaus, v. vanago, r. žiliuko „biofizikos la-
boratoriniai darbai“ (2 dalys). studentai įtraukiami į 
mokslinius tyrimus ir aktyviai juose dalyvauja. 

biofizikai nusibrėžta mokslinių tyrimų kryptimi 
dirbo vieningai. biofizikos-neurokibernetikos grupė, 
kuriai vadovavo d. kirvelis ir v. vanagas, išaugo į mo-
dernią mokslinę laboratoriją, kurios teorinė moksli-
nė idėja – tirti regimosios informacijos apdorojimo 
principus. 1973 m. išleistas pirmasis darbų rinkinys 

Doc. A. PleskAČiAuskAs: kai 1976 m. 

gegužės 20 d. pirmą kartą pravėriau 

Biofizikos-neurokibernetikos laboratori-

jos duris, labiausia nustebino kolektyvo 

bendravimas. Droviam studenčiokui, 

kuris visuomet jautė atstumą „studen-

tas–dėstytojas“, buvo pasiūlyta kavos, 

bendrai parūkyta ir pokalbis buvo visai 

neformalus. Čia iškart pasijutau kaip 

lygus su kitais. nuostabus jausmas. 
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„regos biofizika“. buvo išspręsta eta-
tų problema. 1975 m. Puslaidininkių 
fizikos probleminės laboratorijos bazė 
gavo aštuonis papildomus etatus, ku-
rie atiteko biofizikams neurokiber-
netikams. laboratorijoje jau dirbo 
jauni, kupini mokslinio entuziazmo 
specialistai. dauguma jų buvo savo 
išauginti biofizikai. be to, į laborato-
riją pakviečiami dirbti talentingi in-
žinieriai evaldas bartusevičius, alfre-
das norvila, 1976 m. į katedrą įsiliejo 
kauno medicinos institute disertaciją 
apsigynęs dr. romualdas šatinskas, 
1977 m. kPi absolventai aleksandras 
Pleskačiauskas, algis daktariūnas, 
1978 m. arvydas damijonaitis ir vi-
tas gustaitis, taip pat katedroje kurį laiką dirbo e. tuzikas, algirdas šalkauskas, 
J. Česlauskaitė, r. Pocienė.

stiprinama eksperimentinė bazė, vykdoma mokslinių tyrimų ir pedagoginio 
proceso modernizacija. lietuvos aklųjų draugija finansuoja temą „regos siste-
mos veikimo holografiniai principai“. reikėjo naujų tyrimo metodų, specialios 
aparatūros. visa tai kūrė arba tobulino patys laboratorijos darbuotojai. kadangi 
buvo taikomi pažangiausi tyrimo metodai, eksperimentus pradėta kompiuteri-
zuoti. modernizuotas skaičiavimo ir analizavimo įrenginys „neiron-1“ ir „bio-
kad“. Papildomai sukurta nemažai prietaisų, sukonstruotas bendrai veikiantis 
kompleksas. biofizikos-neurokibernetikos laboratorijos veikimo pradžioje neu-
rofiziologiniams ir psichofizikiniams tyrimams reikalingą aparatūrą pasigamin-
davo patys tyrėjai, tačiau sudėtingėjant eksperimentams tiek stimuliavimo (vaiz-
dų pateikimo), tiek neuronų atsakų registravimo aparatūra buvo projektuojama 
ir gaminama laboratorijos inžinerinėje dalyje. 

neurofiziologiniuose eksperimentuose buvo naudojamas dviejų kanalų opti-
nis projektoskopas, formuojantis ne tik norimos trukmės vaizdinius stimulus, bet 

Dėl remonto 1973 m. „ištremti“ į Naująją Vilnią:  
sėdi O. Balkelytė-Gurčinienė, studentė A. Berkelytė,  
A. Purtulytė, J. Ketleris, stovi dvi studentės, A. Šalkauskas,  
A. Švegžda, studentas V. Maslinskas
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ir reikiamu greičiu judančius stimu-
lus (a. šalkauskas). neuronų atsakų 
signalai buvo diskretizuojami kelių 
lygių kamparatoriumi (a. norvila), 
o registruojami specializuota skai-
čiavimo mašina „neiron“. naujesnės 
kartos tachistoskopas pasižymėjo 
trumpesniais vaizdo įjungimo ir iš-
jungimo laikais, lankstesne valdymo 
logika, taip pat buvo naudojamos 
šviesos diodų matricos (v. gustaitis, 
v. bartusevičius).

Psichofizikiniams eksperimen-
tams reikėjo sukurti kelių kanalų 
tachistoskopą, kuriuo ekrane būtų 
formuojami norimos ekspozicijos 
trukmės optiniai vaizdai ir reguliuo-
jama pauzė tarp stimulų. daugiausia 
prie šios idėjos įgyvendinimo prisi-
dėjo talentingas inžinierius a. nor-
vila. 1979 m. už keturių kanalų ta-
chistoskopo „cobra-4“ sukūrimą 
tsrs liaudies ūkio parodoje e. bar-
tusevičius buvo apdovanotas sida-
bro medaliu, a. norvila, v. vanagas 
ir d. kirvelis – bronzos. 

laboratorijoje pradėta naudoti 
viena pirmųjų tsrs skaičiavimo 
mašinų sm-3. 

turėdami moderniausią to meto 
įrangą ir naudodami pažangiausias 
metodikas, biofizikai tapo vienais 
iš regimojo suvokimo mokslinių 

Doc. A. PleskAČiAuskAs: laboratorijos vadovai nujautė kom-
piuterizacijos bumą, numatė universalios esm poreikį. Todėl 
iš „sigmos“ gamyklos atsikvietė inžinierių A. norvilą, kuris jau 
mokėjo dirbti su loginėmis mikroschemomis, bei užsisakė porą 
kauno politechnikos instituto studentų – mane, kaip jauną 
esm inžinierių, bei A. Daktariūną, kaip elektronikos specialistą. 
informacijos buvo mažai, derinimai su maskva vyko lėtai, bet 
pagaliau 1979 m. pradžioje prie fakulteto durų sustojo vilkikas 
su mistinės sm-3 skaičiavimo mašinos dėžėmis. Pati mašina 
tuomet kainavo 70 000 rublių. Gal truputį buvo pasikuklinta ir 
neužsakyta sm-4, kuri tuo metu buvo pati pažangiausia (vėliau 
aplinkiniais keliais sm-4 visgi atsirado). Tačiau ir sm-3 buvo 
naujiena TsRs rinkoje. konkrečios mūsų mašinos gamyklinis 
numeris buvo 292 – sąjungos mastu, tai tikrai buvo „šviežie-
na“. mini skaičiavimo mašinos pasaulyje pradėjo rastis apie 
1968-uosius. o mums besidžiaugiant sm-3, Jobsas su Woznia-
ku jau keletą metų kaip gamino ir pardavinėjo savo sukurtą 
asmeninį kompiuterį „Apple“. Tačiau mes už geležinės uždan-
gos, vėluodami apie dešimt metų, turėjome džiaugtis tuo, ką 
gamino TsRs bei varšuvos pakto šalys. 

nors mašina ir buvo „mini“, jai reikėjo atskiro kambario ir 
izoliuoti nuo kitų darbuotojų dėl keliamo didžiulio triukšmo. 
kelios dešimtys sovietinės kokybės ventiliatorių ūždami bandė 
vėsinti šį technikos stebuklą. Įsisavinom aliuminio konstrukcijų 
montavimą ir savo rankomis sumontavom kompiuterio kam-
bario stiklines sienas (jos tebėra ir dabar, tik jau beveik aklinai 
užmaskuotos), atitvėrėm koridoriaus galą vadovų kabinetui. 
Pasirodo, ventiliatorių galios nepakako – vasarą kompiuteris 
atsisakydavo dirbti. Teko nupirkti ir sumontuoti galingą, van-
deniu aušinamą kondicionierių. sąlygos pagerėjo kompiuteriui, 
bet ne žmonėms. ieškojom kompromisų.

vilniuje tuomet buvo gal trys ar keturios sm-3 skaičiavimo 
mašinos, o išmokyti specialistai buvome tik mes, todėl kon-
sultavome ir „sigmos“, ir komprojekto, ir dar kelias įmones. 
Dažnokai, pasiėmę kelis maždaug dviejų kilogramų „diskelius“, 
keliaudavom pas ką nors perrašyti sau ar jiems informacijos. 
Buvome „kieti“! 
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tyrimų lyderių tarybų sąjungoje. sukur-
tas regimųjų vaizdų atpažinimo proceso 
funkcinis modelis, pagal kurį aiškinama, 
kad atpažinimo procesas yra diskrečios 
prigimties – regos sistemoje atpažinimas 
vyksta tam tikrais laiko kvantais. ekspe-
rimentiškai išmatuota kvanto trukmė yra 
10 ms. ištirta vaizdų formos ir panašumo 
įtaka atpažinimo proceso dinamikai, pa-
rodytas sukeltųjų potencialų, registruoja-
mų nuo žmogaus galvos, ryšys su vaizdų 
atpažinimo procesu. ištirtos triušio regos 
analizatoriaus neuronų, reaguojančių į 
judančių dirgiklių parametrus (kryptį ir 
greitį), savybės. sukurti kvazioptinės neu-
roninių tinklų teorijos pagrindai.

Biofizikai 
J. Ketleris,  
D. Kirvelis,  
V. Gustaitis, 
 V. Vanagas,  
A. Švegžda,  
A. Daktariūnas,  
J. Česlauskaitė,  
D. Sta binytė,  
A. Purtulytė,  
O. Gur či nienė,  
S. Aleksejenko,  
V. Bar tu se vičius,  
A. Norvila,  
A. Ples  kačiauskas,  
R. Šatinskas,  
A. Damijonaitis. 
1979 m.

Publikacijos „Švyturio“ žurnale (1979, balandis (8)) nuotrau-
ka. Iš kairės į dešinę: D. Kirvelis, A. Švegžda, V. Vanagas
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ląstelės biofizikos grupė, vadovaujama doc. r. žiliuko, kartu su maskvos 
universiteto biofizikos katedra ir tsrs ma ląstelės biofizikos laboratorija 
vykdė nervinių ir augalinių ląstelių paviršinių membranų ultrastruktūrinius ir 
elektrofiziologinius tyrimus.  ląstelės biofizikos grupėje dirbo algis smilgevi-
čius, laima masedunskienė-Puidokė (1972–1982), irena bagdonienė (1977–
1994 m.), nuo 1979 m. į šią grupę įsiliejo vidmantas sakalauskas, dalia stasiu-
lionytė (1980–1984). 1973 m. rugsėjį katedros darbuotojai kartu su botanikos 
institutu ir gamtos mokslų fakulteto botanikais surengė visasąjunginį simpoziu-
mą „maurabraginiai dumbliai ir jų panaudojimas biologinių procesų tyrimams“. 
simpoziumo medžiaga išleista atskiru leidiniu.

1975 m. dobilas kirvelis ir vygandas vanagas apgynė gamtos mokslų kandi-
dato disertacijas. Jų pėdomis pasekė Jonas ketleris (1979), svetlana aleksejenko 
(1980).

1982–1992 metai

katedroje klesti pasaulinio lygmens biofizikos-neurokibernetikos laboratorija, 
vykdanti regimojo suvokimo neuroninių mechanizmų ir regėjimo psichofizi-
kinius bei psichofiziologinius tyrimus. taikomi mikroelektrodiniai, tachistos-
kopiniai ir eeg registravimo ir modeliavimo metodai. nuo triušio smegenų 
tyrimų pereinama prie daug sudėtingesnės kačių regos sistemos tyrimų. do-
minuoja aktyvaus vaizdų atpažinimo ir pasaulio suvokimo bei asociatyvinės 
(kvaziholografinės) regimosios atminties paradigmos. laboratorijai vadovauja 
doc. dobilas kirvelis ir doc. vygandas vanagas. susiburia dvi regos neurofizio-
logijos tyrimų grupės. Pirmąją sudaro Jonas ketleris, alė Purtulytė, romualdas 
šatinskas, antrąją – svetlana aleksejenko, dalia stabinytė, virginija meškėnaitė. 
regos psichofizikos ir psichofiziologijos grupėje dirba valdas bartusevičius, al-
gimantas švegžda, ona balkelytė-gurčinienė, eksperimentų automatizavimo ir 
skaičiavimo centre – aleksandras Pleskačiauskas, alfredas norvila, rimas vit-
kus. inžinerinė laboratorijos dalis (robokulistai, arba „anas galas“, įsikūręs prie 
vilniaus universiteto observatorijos) – tai arvydas damijonaitis, algis dakta-
riūnas, vitas gustaitis, gintaras Pasausis. katedroje dirba inžinieriai mečislovas 
vrubliauskas, arnoldas kunigėlis, kęstutis kemėža, sekretorės ir aptarnaujantis 
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personalas: emilija starkienė, regina Pocienė, genu-
tė dalinkevičienė. nuo 1982 m. katedroje lieka dirbti 
osvaldas rukšėnas, nuo 1983 m. – gediminas rūkas, 
nuo 1985 m. – kastytis beitas.

Prasideda disertacijų gynimo laikotarpis. 1984 m. 
disertacijas apgynė algirdas smilgevičius, evaldas bar-
tusevičius, algimantas švegžda, 1985 m. – virginija 
meškėnaitė, 1987 m. – rimantas vitkus, 1988 m. – vi-
dmantas sakalauskas, dalia stabinytė, 1990 m. – os-
valdas rukšėnas, arnoldas kunigėlis, 1992 m. – ona 
gurčinienė, aleksandras Pleskačiauskas, gediminas 
rūkas.

laboratorijoje atsiradus mini skaičiavimo maši-
nai sm (PdP 11 sovietiniam variantui) ir camac 
modulinei sistemai, projektoskopo valdymo gali-
mybės buvo praplėstos kompiuteriniu eksperimentų 
valdymu. esm cm-4 ir camac bazėje sukurta re-
gos analizatoriaus tyrimų automatizavimo sistema, 
naudojama regos analizatoriaus neurofiziologiniams, 
psichofiziologiniams ir psichofizikiniams tyrimams, 
regos analizatoriaus funkcinių modelių tikrinimui, 
techninių regos organų modeliavimui ir vaizdų analizei bei dirgiklių pateikimui. 
šis tyrimų kompleksas gali būti apibūdinamas kaip puikiausia mechatroninė sis-
tema. Ji buvo sėkmingai pritaikyta ir modernizuojant ląstelės biofizikos labora-
torijos įrangą. vidmantas sakalauskas sukūrė ir kompiuterizavo menturdumblių 
ląstelių viduląstelinių atsakų mikroelektrodinio registravimo ir valdymo įrangą, 
per camac sistemą sujungdamas ją su skaičiavimo mašina esm cm-4.

Pasibaigus neurofiziologinių ir psichofizikinių eksperimentų aparatūros kūri-
mo etapui, inžinerinė laboratorijos dalis pradėjo kurti dirbtines techninės regos 
sistemas, iš dalies imituojančias gyvūnų regą, – regimuosius sensorius robotui ma-
nipuliatoriui (a. damijonaitis, v. gustaitis, a. daktariūnas, g. Pasausis).

1987 m. tsrs liaudies ūkio pasiekimų parodoje a. daktariūnas, v. vanagas, 
d. kirvelis už dirbtinės akies robotams kūrimą apdovanojami bronzos medaliu.

Doc. R. ŠATinskAs: Tuo metu universi-

teto biofizikai turėjo gerą vardą, kaip 

labai modernios tarpdisciplininės 

šakos mokslininkai. kadangi fakultete 

dominavo klasikiniai gamtamoksliniai 

tyrimai, sudėtinga biofizikų aparatūra, 

oscilografai, skaičiavimo technika ir 

kompiuterizuoti eksperimentai darė 

didžiulį įspūdį. katedros biofizikos la-

boratorijos moksliniai vadovai turėjo ir 

bazinį inžinerinį išsilavinimą, tai į kate-

drą moksliniam darbui buvo priimami 

ne tik savi išsiauginti studentai biologai-

biofizikai, bet ir fizikai bei gabūs inžineri-

nės pakraipos specialistai. susiformavo 

techniniu požiūriu labai stiprus kolek-

tyvas. Tarybinės erdvės kontekste uni-

versiteto biofizikai turėjo gana solidžią 

įrangą, nes patys sugebėjo pasigaminti 

tai, ko reikėjo tuo metu moderniausiems 

moksliniams tyrimams. 
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A. DAkTARiūnAs: Buvo sukurtos fotojautrios matricos su lygiagrečia signalų išvestimi (A. Daktariūnas), kon-

tūrų išskyrimo įrenginys, pritaikytas robotui manipuliatoriui valdyti, judančio paviršiaus greičio matuoklis 

(A. Damijonaitis,). sukurti pramoninio roboto regos įtaisai (A. Daktariūnas, naudoti gamykloje „ekranas“ Pa-

nevėžyje, vėliau šiuos regos įrenginius tobulino ir kitose gamyklose pritaikė G. Pasausis , videokameros su ccD 

(krūvinikų pernešimo) matrica (v. Gustaitis) vienos iš pirmųjų sovietų sajungoje, ccD kameros vaizdo įvesties 

į kompiuterį įrenginiai (v. Gustaitis, G. Pasausis). Turint skaitmeninius vaizdus buvo atliekami tyrimai, susiję 

su tokių sistemų taikymu pramonėje ir kitose srityse, kuriami įvairių objektų požymių išskyrimo algoritmai ir 

programos (v. Gustaitis, G. Pasausis, R. vitkus, A. Daktariūnas). žmonės buvo labai draugiški, darbštūs, pro-

tingi, tikri savo laboratorijos patriotai. žiūrint atgal biofizikos-neurofiziologijos laboratorija buvo aukščiausio 

pasaulinio lygio laboratorija tiek pagal sprendžiamas problemas, tiek pagal turimą potencialą jas spręsti. 

Biofizikos padalinio darbuotojai 1982–1992 m.

universiteto biofizikus buvo galima pavadinti ir konferencijų mokslininkais. 
tuo metu buvo stengiamasi užmegzti kuo daugiau ir platesnių mokslinių ryšių. 
į sąjungines konferencijas kartais vykdavo ir visa laboratorija. laboratorijos dar-
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Visasąjunginis simpoziumas „Organizmų ir robotų rega“. Sveikinimo žodį taria VU rektorius J. Kubilius, šalia jo iš 
kairės mokslinis konferencijos pirmininkas akad. A. L. Byzovas (Maskva), pirmas kairėje dr. J. Ketleris, antroje eilėje 
doc. V. Vanagas, prof. V. D. Glezeris (tuometinis Leningradas),  doc. D. Kirvelis

Prof. D. kiRvelis: laboratorija daly-

vavo didelio masto mokslinių tyrimų 

programose: „Pasaulio vandenynas“ 

(rus. mirovoj okean), „klevas“ (rus. 

klen), uždaruose sutartiniuose pro-

jektuose. Biofizikos-neurokiberneti-

kos laboratorija turėjo pakankamą 

ūkiskaitinį ir biudžetinį finansavimą 

iki pat 1990-ųjų. Bet dėl tokio pobū-

džio darbų ir finansavimo Biofizikos- 

-neurokibernetikos laboratorijai 

buvo įmanomas mokslinis bendra-

vimas tik su Rytų europa. Pavyko 

užmegzti ryšius su Čekoslovakijos 

(karolio universiteto), Bulgarijos (Fi-

ziologijos instituto) ir Demokratinės 

vokietijos (ilmenau aukštosios tech-

nikos mokyklos) panašaus profilio 

laboratorijomis.  

buotojai buvo žinomi ir gerbiami visoje tarybų sąjun-
goje. todėl nieko keista, kad 1985 m., kai fakultete buvo 
organizuotas visasąjunginis simpoziumas „organizmų ir 
robotų rega“, į vilnių susirinko garsiausi to meto tsrs 
regos sistemų tyrimo, bionikos, inžinerinės psichologijos 
specialistai ir robototechnikai, siekiantys gyvųjų regos 
sistemų pagrindu sukurti dirbtines sistemas, kurios būtų 
naudojamos lanksčiai gamybos automatizacijai. konfe-
rencijos medžiaga 1987 m. buvo išleista atskiru dviejų 
tomų darbų rinkiniu „regos sistemos“ (rusų kalba).

Pedagoginė veikla taip pat išsiskyrė naujoviškumu, 
biofizika buvo laikoma modernia specializacija. 

keletą metų skaityti paskaitų biofizikos specializaci-
jos studentams kviečiamas lietuvos biofizikos šviesulys 
profesorius aronas gutmanas. 

1988 m. išleista algirdo smilgevičiaus mokomoji 
knyga „biofizika“. be to, biofizikas a. smilgevičius ko-
ordinavo ir biologijos mokytojų rengimą. 1991 m. iš-
leidžiama vytauto raškausko ir algirdo smilgevičiaus 
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parengta metodinė priemonė „biologijos dėstymo 
metodika“. 

1988 m. atsiradus galimybei savarankiškai tvar-
kyti pedagogines programas,  rektoriaus J. kubiliaus 
tarpininkavimu, kartu su biochemijos ir biofizikos 
katedra ir fizikos fakultetu pradėta rengti biofizi-
kus-fizikus. Jų buvo išleistos penkios laidos.

nuo 1988 m. prasidėjus sąjūdžio veiklai ir po-
litinės sistemos pokyčiams, biofizikai neliko nuo-
šalyje. lietuvos istorija glaudžiai susipina su ka-
tedros istorija. vygandas vanagas tapo vilniaus 
universiteto sąjūdžio grupių koordinaciniu vado-
vu, biofizikų laboratorijoje buvo spausdinami ir 
platinami kai kurie sąjūdžio leidiniai. gediminas 
rūkas pasidarė pagrindiniu „atgimimo“ laikraš-
čio kompiuterinės įrangos specialistu. dobilas 
kirvelis buvo išrinktas pirmojo lietuvos Persitvar-
kymo sąjūdžio (lPs) suvažiavimo delegatu, ats-

tovavo vilniaus universiteto bendruomenei, o 1989 m. – lietuvos socialde-
mokratų partijos (lsdP) atkūrimo iniciatyvinės grupės bei lsdP programos 
rengimo komisijos narys, lsdP pirmininko pavaduotojas ir tarybos narys. iki 
1994 m. gamtos mokslų fakultetas buvo vilniaus ir net lietuvos socialdemo-
kratų pagrindinė susirinkimų vieta. 1990–1995 m. d. kirvelis – vilniaus mies-
to savivaldybės tarybos deputatas, 2004 m. nuo liepos iki lapkričio – lietuvos 
respublikos seimo narys. katedros darbuotojai aktyviai dalyvavo ir sausio  
3-osios įvykiuose. dr. algimantas švegžda apdovanotas sausio 13-osios atmini-
mo medaliu.

Prasidėjo lūžio metai, perėjimas iš rytų į vakarų politinę ir mokslo siste-
mas. griuvo visi pagrindai, keitėsi ir principai, ir technologijos. atėjo ne pats 
geriausias metas mokslui. žmonės, kurie buvo laboratorijos stiprybė, išėjo į 
verslą ar kitas institucijas, išvyko iš lietuvos. biofizikus palietė skaudžios ne-
tektys: amžinybėn iškeliavo talentingas eksperimentatorius ir darbo organi-
zatorius evaldas bartusevičius, aukštos dvasinės kultūros darbščioji tyrėja alė 

Doc. v. vAnAGAs: lėšų buvo gaunama ne 

tik iš TsRs valstybinio mokslo ir technikos 

komiteto – magiškas žodis „bionika“ atver-

davo ir karo pramonės pinigų maišą. Beje, 

pinigai, skiriami per mokslo ir technikos 

komitetą, pirmiausia buvo laiminami Gy-

nybos ministerijoje.

Prof. D. kiRvelis: Rengiami biofizikai nuo 

kitų biologų skyrėsi tuo, kad buvo mokomi 

suprasti matematinius modelius, kvalifi-

kuotai naudoti biometrijos metodus ir juos 

taikyti eksperimentuojant, mokėti naudoti 

elektroninius prietaisus ir nestandartiniais 

atvejais, programuoti bei naudotis kom-

piuteriais apdorojant bei analizuojant 

duomenis, automatizuojant biologinius 

eksperimentus. 
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Doc. R. ŠATinskAs: konferencijos organizacinio komiteto vadovas buvo kauno medicinos instituto prof. 

A. Bertulis. Tačiau pagrindinį organizacinį darbą atliko mūsų katedros darbuotojai ir Fizikos fakulteto 

prof. h. vaitkevičiaus laboratorijos mokslininkai. entuziazmas buvo didžiulis, nieko nereikėjo raginti, visi 

pasiskyrė sau kokį nors organizacinį barą, visi turėjo tam tikras pareigas. Pavyzdžiui, mano pareigos buvo 

užtikrinti sklandų konferencijos dalyvių apgyvendinimą. Tuo metu atsirado mums naujas dalykas – rė-

mėjai. netgi gruzinai parėmė konferenciją – dviem konteineriais rūšinio raudonojo ir baltojo vyno. Tai 

buvo, kaip jie sakė, „gruzinų tautos parama draugiškai lietuvių tautai“. sugebėjom susitarti su aviatoriais 

ir atskraidinome tą paramą... konferencijoje dalyvauti užsiregistravo 300 dalyvių. Tačiau tuo laiku įvyko 

svarbus istorinis įvykis – pučas maskvoje. mūsų nepriklausomybė po sausio 13-osios buvo labai trapi. net 

svarstyta galimybė atšaukti konferenciją. Tačiau prof. A. Bertulio užsispyrimu vis dėlto nutarta konferen-

ciją surengti. Atvyko apie pusę dalyvių. viskas buvo paruošta dvigubai didesniam skaičiui žmonių. Atsi-

liepimai apie konferenciją buvo labai geri – tokios pigios, gerai organizuotos ir prabangios konferencijos 

dar nebuvo surengta. nors ši konferencija vyko labai ypatingomis maskvos pučo sąlygomis (paskui tiesiog 

kaip griūtis atėjo lietuvos nepriklausomybės pripažinimas), konferencijos dalyviai pamatė, kad lietuvos 

mokslininkai organizaciniu ir moksliniu lygiu nė kiek nenusileidžia daugeliui europos universitetų. nega-

na to, vėliau ji tam tikra prasme net nulėmė ir biofizikų tolesnį gyvavimą Gamtos mokslų fakultete. 

Tarptautinės 14-osios Europos regimojo suvokimo konferencijos dalyviai
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Purtulytė, žmogiškųjų santykių specialistas ir neurofiziologas iš pašaukimo 
Jonas ketleris. tačiau biofizikų grupė išliko. 1990 m. į katedrą atėjo dirbti al-
vydas šoliūnas. dobilas kirvelis 1989 m. vienai kadencijai (1989–1993) buvo 
išrinktas gamtos mokslų fakulteto dekanu.

1991 metais vilniuje vyko reikšmingas mokslinis renginys – tarptautinė  
14-oji europos regimojo suvokimo konferencija (14th european conference on 
visual Perception – ecvP). konferenciją organizavo vilniaus universiteto, kauno 
medicinos akademijos biofizikai, padedami kauno technologijos ir bristolio uni-
versitetų mokslininkams. 

1992–2002 metai

tsrs griūtis, nutrūkęs finansavimas iš rytų, politiniai nesutarimai, skaudžios 
netektys atsispindėjo ir biofizikos laboratorijų gyvenime. Pasikeitus sąlygoms ir 
laboratorijos valdymui, ji turėjo prisitaikyti taip, kad išliktų ir kad išsaugotų pa-
grindinius, nors galbūt ir transformuotus buvusios laboratorijos tikslus. netekę 
finansavimo biofizikai turėjo atsisakyti brangiausiai kainuojančių dviejų neuro-
fiziologinių tyrimų grupių. vakarų kontekste neurofiziologiniai tyrimai buvo  

Prof. o. RukŠėnAs: 1991 m. vilniuje vykusi tarptautinė konferencija „european conference on visual 

Perception“ (ecvP’91), organizuota kartu su kauno medicinos instituto kolegomis, labai išplėtė biofizikų 

tarptautinius ryšius, prasidėjo intensyvesnis dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose. 1995 m. gavau 

„hospitality scheme for east european scholars“ stipendiją stažuotis oksfordo universiteto prof. Andrew 

Parkerio laboratorijoje. stažuotės metu lankantis įvairiose laboratorijose, bendraujant su kolegomis kilo 

mintis pagal oksforde vykdomos programos pavyzdį sukurti neurobiologijos magistrantūros studijų 

programą vilniaus universitete. Šiai minčiai pritarė mančesterio universiteto prof. Januszas kulikowskis ir 

kuopio universiteto (suomija) prof. Timo nevalainenas, buvo parengtas projektas „Tarpdisciplininė neuro-

biologijos magistro studijų programa“, kurį 1996–1999 m. finansavo TemPus-PhARe programa. subūrus 

katedros, Gamtos mokslų ir kitų vilniaus universiteto fakultetų kolegas, prasidėjo darbas ir programa buvo 

parengta. 1997 m. priimti pirmieji neurobiologai, kurie sėkmingai baigė studijas 1999 m. Džiugu, kad trys 

šios laidos absolventai – milena Grišina, irina siverina ir valentina vengelienė – apgynė daktaro diserta-

cijas ir sėkmingai tęsia mokslinę karjerą. vykdant projektą buvo įsigyta modernios įrangos, literatūros, 

padėti tolesnės veiklos pagrindai. 
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nebeįmanomi ne tik finansiškai, bet ir dėl griežtų bioetikos reikalavimų. todėl 
buvo ieškoma partnerių užsienyje, rengiami įvairūs projektai, siekiama užmegzti 
naujus mokslinius ryšius. mobilumu, anglų kalbos žiniomis ir darbštumu bei or-
ganizaciniais gebėjimais išsiskyrė o. rukšėnas.

biofizikai nuo pat katedros įkūrimo aktyviai dalyvavo viso fakulteto veiklo-
je. šiame dešimtmetyje biofizikų dėka fakultete atsirado internetinis ryšys, buvo 
įrengta kompiuterinė klasė. tiesa, iš pradžių tie kompiuteriai buvo labdaros būdu 
gauti nurašyti vakarietiški, bet išmanūs katedros darbuotojai juos atnaujino, pri-
taikė naudoti ne tik mokslinėse laboratorijose, bet ir mokymo procese. 1992 m. 
katedroje buvo įkurta žmogaus fiziologijos laboratorija (o. rukšėnas, a. daugir-
dienė). Pradėtas skaityti žmogaus ir gyvūnų fiziologijos kursas, parengti laborato-
riniai darbai biologijos specialybės studentams. daug svarbių fakultetinių bendrų-
jų kursų skaito k. beitas.

1996–1999 m. kartu su partneriais iš oksfordo universiteto, mančesterio uni-
versiteto (Jungtinė karalystė) ir kuopio universiteto (suomija) buvo vykdomas 
temPus-Phare finansuojamas projektas s_JeP-11554-96 „tarpdisciplininė 
neurobiologijos magistro studijų programa“. vykdant šį projektą parengta ir 

Biofizikai  
A. Švegžda,  
D. Kirvelis,  
O. Gurčinienė,  
V. Vanagas,  
D. Sta binytė,  
K. Beitas,  
A. Pleskačiauskas,  
V. Sakalauskas,  
A. Norvila,  
R. Šatinskas,  
A. Smilgevičius,  
A. Daktariūnas,  
R. Žiliukas,  
R. Vitkus,  
G. Rūkas.  
1992 m.
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pradėta vykdyti pirmoji ir vienintelė lietuvoje neuro-
biologijos magistrantūros studijų programa. šiai pro-
gramai vadovavo o. rukšėnas, r. šatinskas, 1998 m. 
jie tampa katedros docentais.

šio projekto lėšomis į katedrą buvo kviečiami va-
karų mokslininkai – andrew Parkeris iš oksfordo 
universiteto, Januszas kulikowskis, antony robsonas, 
ruth itzaki iš mančesterio universiteto, timo nevalai-
nenas iš kuopio universiteto (suomija). dėstytojams 

atsiranda galimybė kelti kvalifikaciją užsienyje. didžiojoje britanijoje, mančes-
teryje stažuojasi dalia gurčinienė, alvydas šoliūnas, kastytis beitas. į užsienį 
1998 m. išvyksta net magistrantai: m. Jurkutaitis, m. grišina, a. širvaitis – į 
mančesterio universitetą, s. saunoriūtė, g. smičienė – į oksfordo, v. vengelie-
nė, i. gurevičienė – į kuopio. Perkama daug vadovėlių ir mokslinės literatūros 
anglų kalba, vakarietiškos aparatūros. šio projekto lėšomis gerokai atnaujintas 
mokymo procesas, išleista mokomųjų leidinių. 

 1995 m. įkuriama neurobiologijos doktorantūra. aušra daugirdienė apgynė 
neurobiologijos srities disertaciją, o alvydas šoliūnas – neurobiologijos mokslų 
daktaro disertaciją eksternu.

atsiradus laboratorijoje ibm Xt kartos asmeniniams kompiuteriams, buvo 
atliekami vaizdų kodavimo ir dekodavimo, požymių išskyrimo tyrimai (a. dak-
tariūnas, P. Jurkus). įsijungus į europos leonardo da vinčio programą, suinten-
syvėjo biologinių eksperimentų kompiuterizavimo darbai, tobulinamas biofizikos 
laboratorinis praktikumas (k. beitas, a. daktariūnas, v. sakalauskas).

2000 m. liepos 12–21 dienomis nidoje vyko svarbus tarptautinis renginys – 
nato aukštųjų studijų instituto (advanced study institute) remiama regos 
neurobiologijos mokykla „neuroninių signalų moduliacija: reikšmė regimajam 
suvokimui“. direktoriai – osvaldas rukšėnas (vilniaus universitetas) ir giedrius 
buračas (salko institutas, Jav, kalifornija). šiame renginyje 15 pasaulinio garso 
mokslininkų iš prestižinių Jav, kanados, vokietijos, anglijos, norvegijos, Pran-
cūzijos ir kitų šalių mokslo institucijų, perskaitė 32 paskaitas apie regos sistemų 
tyrimų pasiekimus ir problemas. Paskaitų klausė 55 klausytojai, atvykę iš 21 šalies. 
iš kitų panašių renginių šis išsiskyrė tuo, kad čia buvo pateikta vientisa sistema, 

Doc. R. ŠATinskAs: „Tempus“ projektas 

universiteto biofizikams buvo esminis 

to meto projektas ir ne tik todėl, kad 

buvo galingas finasiškai, bet ir todėl, 

kad daugelis jo vykdytojų įgavo sava-

rankiškumą. Šis projektas lėmė naujus 

valdymo ir tarpusavio bendradarbiavi-

mo santykius. 
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susiejanti moduliuojančius mecha-
nizmus su aktyvia regimojo suvokimo 
prigimtimi įvairiuose smegenų vei-
klos lygiuose. be to, buvo parodyta, 
kad protas, nutekėdamas į vakarus, 
sudaro sąlygas ir protui sugrįžti, nes 
nidos renginyje dalyvavo apie dvylika 
vakaruose dirbančių lietuvių.

šiame dešimtmetyje biofizikų būrį 
papildė daug jaunų žmonių: aušra 
daugirdienė dirbo 1993–2002 m., 
ramūnas valiokas – 1994–1996 m., 
Paulius Jurkus –1995–2002 m., mari-
jus Jurkutaitis – 1995–2001 m., silvija 
saunoriūtė-kerbelienė – 1999–2002 
m., ona guogienė – 1998–2006 m., nuo 1996 m. pradėjo dirbti Janina adomaitie-
nė, nuo 1997 m. vilma kisnierienė. Paskaitų skaityti buvo kviečiami dėstytojai ir iš 
kitų įstaigų. ilgą laiką paskaitas skaitė dr. gražina vaitkevičienė, nuo 1998 m. dėsty-
toju dirba kastytis dapšys. 2001 m. vilniaus universiteto leidykla išleido v. šimke-
vičienės ir o. rukšėno vadovėlį  „laboratorinių gyvūnų mokslo pagrindai“. 

biofizikai įsitraukė ir į dar vieną svarbų barą – moksleivių biologinį švietimą. 
k. beitas, a. daugirdienė, s. kerbelienė reikšmingai prisideda prie respubliki-
nių biologų olimpiadų organizavimo.

2002–2012 metai

biofizikams niekuomet netrūko tolerancijos, draugiško bendravimo, pagarbos, 
taip pat išradingumo, kūrybiškumo bei išminties. tačiau pastarąjį dešimtmetį 
biofizikų padalinį geriausiai galėtų apibūdinti prof. o. rukšėno šūkis „dirbti, 
dirbti ir dar kartą dirbti“. šiame dešimtmetyje įsitvirtina projektai kaip priemonė 
mokslinių tyrimų finansavimui gauti ir būdas mokslininkų padaliniui išgyventi. 
keičiasi ir požiūris – energija reikalinga ne naujiems įrenginiams kurti, bet krei-
piama į lėšų, už kurias bus perkama reikalinga įranga ir medžiagos, paieškai. 

Mančesterio universitete. Stovi iš kairės: K. Beitas,  
H. Vaitkevičius, M. Korostenskaja, A. Daugirdienė,  
O. Rukšėnas, sėdi. M. Jurkutaitis
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todėl šiuos metus būtų galima 
apibūdinti ir kaip projektų rengi-
mo, jų įgyvendinimo ir ataskaitų 
rašymo laikotarpį. lygia greta 
vyksta pedagoginis procesas ir 
vykdomi informacijos kodavimo 
ir dekodavimo bei apdorojimo 
teoriniai, elektrofiziologiniai ir 
psichofiziniai moksliniai tyrimai. 
biofizikams vadovauja osvaldas 
rukšėnas. Prie katedros darbuo-
tojų dobilo kirvelio, onos gur-
činienės, aleksandro Pleskačiaus-
ko, algio daktariūno, vidmanto 

sakalausko, kastyčio beito, alvydas šoliūno, Janinos adomaitienės, vilmos 
kisnierienės, ramunės grikšienės, į pensiją išėjus doc. romualdui šatinskui ir 
dr. daliai stabinytei, prisideda rokas buišas, Jurgita bakienė, valentina liakina 
(2008–2010), agnė vaičeliūnaitė, laura mačiukaitė.

nuo 2003 m. gamtos mokslų fakulteto biofizikų būrį papildo doc. aidas 
alaburda, kuris ne tik turi didelį pedagoginį krūvį, bet ir pradeda naują tyrimų 

kryptį – nugaros smegenų motoneuronų elektrofiziologinių 
savybių tyrimus. eksperimentai atliekami ir su nauju tyrimų 
objektu – spinalizuotais (nugaros smegenys atskirtos nuo 
galvos smegenų) vėžliais ir jų preparatais. Pasinaudodamas 
specialia trejų metų nato finansavimo programa, skirta įsi-
kurti mokslininkams, dirbusiems nato valstybėje ir grįžu-
siems į savo šalį, a. alaburda pradėjo kurti naują mokslinę 
laboratoriją. 

2007 m. gamtos mokslų fakulteto biofizikų bibliografijoje 
atsiranda prestižinis mokslo žurnalas „science“, kuriame pa-

skelbtas W. rune bergo, aido alaburdos, Jorno hounsgaardo straipsnis „balan-
ced inhibition and excitation drive spike activity in spinal half-centers“ (science. 
2007, vol. 315, p. 390–393).

Studijų mugėje „Litexpo“ parodų centre Paulius Jurkus, Kastytis Bei-
tas, Algis Daktariūnas, Osvaldas Rukšėnas. Vilnius, 2003 m.

Doc. A. AlABuRDA: Tradiciškai 

čia buvo užsiimama regos 

sistemos tyrimais. Tačiau 

pamačius reikia arba griebti, 

arba bėgti. Todėl buvo pradėti 

ir motorinės sistemos tyrimai. 

o kad tyrimo objektas nepa-

bėgtų – juo pasirinktas vėžlys. 
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2002 m., įvertinęs biofizikos vietą šiandienos mokslų 
sistemoje, gamtos mokslų fakultetas parengė ir pradėjo 
vykdyti biofizikos bakalauro studijų programą. tais pačiais 
metais parengta ir pradėta vykdyti biofizikos doktorantūros 
studijų programa. taigi, nuo 2002 m. vykdomos visų trijų – 
bakalauro, magistrantūros, doktorantūros – studijų pakopų 
biofizikos studijos. Per 2002–2012 m. laikotarpį biofizikos 
doktorantūrą baigė ir sėkmingai apgynė daktaro laipsnį 
devyni doktorantai. biofizikų padalinyje atliekamos dvi ha-
bilitacijos procedūros ir du kolegos – osvaldas rukšėnas 
2005 m. ir dobilas kirvelis 2009 m. tampa profesoriais. Pas-
kaitas skaito ne tik katedros darbuotojai, bet ir kviestiniai 
lektoriai iš lietuvos mokslo įstaigų – gytis svirskis iš lietu-
vos sveikatos mokslų universiteto, virginija bukelskienė iš 
biochemijos instituto, kastytis dapšys iš respublikinės vil-
niaus psichiatrijos ligoninės, aušra saudargienė iš vytauto 
didžiojo universiteto – ir užsienio institucijų – aurelija Ju-
čaitė iš karolinska instituto (švedija), valentina vengelienė 
iš manheino psichikos sveikatos instituto (vokietija), timo 
nevalainenas iš helsinkio universiteto, antti revonsuo iš 
turku universiteto (suomija). 

2007 m. pagaliau išleidžiamas bendrasis vadovėlis biofi-
zikams – dobilo kirvelio „biofizika“. didžiausia šio vado-
vėlio vertybė – netradicinė biofizikos samprata.

eksperimentų kompiuterizavimo žinios ir įgūdžiai pra-
vertė kuriant ir naudojant ibm Xt/at klasės kompiuteriams skirtus elektrinių 
signalų įvesties ir valdymo įtaisus (dad1010, ebiol’a) ir programinę įrangą, ku-
rie buvo įdiegti į ląstelės biofizikos laboratoriją (v. sakalauskas), taip pat nau-
dojami studentų mokymui. ek projekto comlab ir comlab2 (k. beitas, 
a. daktariūnas, v. sakalauskas) lėšomis įkuriama biometrijos laboratorija, su-
kurti įrenginiai ir jutikliai yra naudojami laboratoriniams darbams vilniaus ge-
dimino technikos universitete, vilniaus technikos kolegijoje, Palangos „baltijos“ 
mokykloje ir kitose laboratorijose. 

Prof. D. kiRvelis: Pagrindinė 

vadovėlio mintis: Biofizika – 

organizuotų biotechnologinių 

sistemų fizika. o gyvybė yra 

organizuota biotechnologijų 

sistema, kurią valdo informacija. 

Biologinės (gyvosios) sistemos 

baigtinėje erdvėje savo informa-

cinių technologijų dėka sugeba 

mažint savąją entropiją, t. y. 

didinti funkcinį organizuotumą 

aplinkos išteklių sąskaita. 
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europos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „biofizika: biofizikos 
magistrantūros ir doktorantūros studijų programų modernizavimas“, kuriam 
vadovavo o. rukšėnas, ištekliai leido sudaryti sąlygas dėstytojams tobulinti kva-
lifikaciją, plėsti kompetencijas, sykiu gerinti studijų kokybę. daug kolegų galė-
jo stažuotis įvairiose užsienio institucijose ir renginiuose. buvo rengiami nauji 
arba gerokai patobulinti jau esami mokymo kursai, išleistos devynios mokomo-
sios knygos ir du bendrieji vadovėliai. šio projekto lėšomis buvo organizuojami 
mokymai dėstytojams, supažindinama su nauju mokymo būdu – nuotolinėmis 
studijomis, 11 kursų parengta virtualioje mokymosi aplinkoje. vykdant projektą 
2006 m. birželio 8–10 d. surengta tarptautinė konferencija „biofizikos moky-
mas: programos, metodai, problemos“, skirta biofizikos programų, metodų ir 
problemų apžvalgai. renginyje pranešimus perskaitė 18 pasaulinio lygio biofizi-
kų. konferencijoje dalyvavo 56 studentai ir 35 lietuvos bei užsienio universitetų 
dėstytojai. 2007 m. lapkritį trakuose vyko tarptautinė mokykla „modernūs bio-
fizikiniai tyrimo metodai“. Paskaitas skaitė 15 lektorių iš viso pasaulio, moky-
muose dalyvavo ne tik magistrantai ir doktorantai, bet ir katedros darbuotojai.

nuo 2004 m. katedros biofizikai kuruoja lietuvos neuromokslų asociacijos 
veiklą (prezidentas prof. o. rukšėnas), o nuo 2009 m. kasmet rengia lietuvos 
neuromokslų asociacijos mokslines konferencijas.

šiuo metu atliekamas centrinės projektų valdymo agentūros finansuojamas pro-
jektas „biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir mteP veiklai skirtos 

A. Daktariūnas,  
V. Sakalauskas,  
O. Gurčinienė,  
A. Alaburda,  
A. Pleskačiauskas,  
J. Adomaitienė,  
K. Beitas,  
D. Stabinytė,  
D. Kirvelis, 
V. Kisnierienė,  
A. Šoliūnas,  
O. Rukšėnas,  
R. Grikšienė, 
R. Šatinskas, 2006 m.
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infrastruktūros kūrimas bei atnaujini-
mas (biotefa-c/d), 2010–2012 m.“ 
(vadovas prof. o. rukšėnas). Projekto 
apimtis – per 30 mln. lt, jame daly-
vauja ne tik vilniaus universitetas, bet 
dar septyni partneriai iš visos lietuvos. 
šis projektas skirtas įrangai atnaujinti, 
tad jį vykdant atnaujintos biofizikos, 
žmogaus ir gyvūnų, neurobiologijos 
mokomosios laboratorijos, kompiu-
terių klasė, įsigyta unikalios įrangos 
moksliniams tyrimams – 64 kanalų 
elektroencefalografas, akių judesių registravimo įranga, kompiuteri-
zuotų psichologinių testų sistema, tęstinio neinvazinio kraujospūdžio 
matavimo įranga, trys sistemos elektrofiziologiniams tyrimams ir kt.

vykdant europos struktūrinių fondų finansuojamus projektus, 
per dešimtmetį iš esmės atnaujintos mokomosios ir mokslinės labo-
ratorijos. darbuotojams atsirado galimybių savo tyrimų rezultatus 
pateikti pasaulio mokslo visuomenei įvairiose konferencijose.

biofizikai reikšmingi ir viso fakulteto mastu. nuo 2011 m. prof. 
dr. osvaldas rukšėnas, septynerius metus ėjęs mokslo reikalų pro-
dekano pareigas, išrinktas gamtos mokslų fakulteto dekanu. rei-
kėtų paminėti ir dėstytojo k. beito kuruojamą biofizikų rengiamą 
intelektinį žaidimą „Protmūšis“, kuris pradėjo naują tokių žaidimų 
madą lietuvoje.

dešimtmetį vainikuoja katedros biofizikų darbų ir neuro-
mokslų pripažinimas visos lietuvos mastu. už darbų ciklą „nervų 
sistemos veiklos ir patologijos mechanizmų tyrimas“ (1996–2010) 
prof. o. rukšėnas ir doc. a. alaburda apdovanoti 2011 metų lie-
tuvos mokslo premija biomedicinos srityje.

atjaunėjęs, kiek pasikeitęs, bet draugiškas, darbštus ir entuzi-
astingas biofizikų kolektyvas ir toliau darbuojasi biochemijos ir 
biofizikos katedroje. 

Aidas Alaburda ir Osvaldas Rukšėnas po 2011 metų Lietuvos 
mokslo premijos įteikimo

Prof. o. RukŠėnAs: 1996–

2010 m. vykdyti įvairia-

pusiški nervų sistemos 

tyrimai, pradedant atskirų 

nervinių ląstelių savybėmis 

ir baigiant pažintinėmis 

žmogaus funkcijomis bei 

psichikos ligomis – in-

formacijos apdorojimas 

regos sistemoje, nugaros 

smegenų funkcinė organi-

zacija ir judėjimo valdymo 

mechanizmai, lytinių 

hormonų įtaka pažinti-

nėms funkcijoms, psichi-

kos ligų elektrofiziologinių 

ankstyvosios diagnostikos 

žymenų paieška, miego 

mechanizmų tyrimas – 

reikšmingai prisidėjo prie 

centrinės nervų sistemos 

veiklos mechanizmų 

aiškinimo. 
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biochemiJos ir biofizikos 
katedros darbuotoJų ir  
absolventų aPdovanoJimai

1975 m.  Leonas Grinius už darbų ciklą apie bakterijų elektrinio membraninio 
potencialo susidarymą apdovanotas tsrs komjaunimo premija.

1978 m.  Antanas Glemža su bendraautoriais už vadovėlį „biochemija“ apdo-
vanotas ltsr valstybine premija. 

1980 m.  Valerija Chmieliauskaitė už darbus molekulinės biologijos srityje ap-
dovanota tsrs komjaunimo premija.

1986 m.  Benediktas Juodka už mokslinių darbų ciklą „nukleorūgščių ir bal-
tymų kovalentinės sąveikos tyrimas“ apdovanotas ltsr valstybine 
premija.

   

Lietuvos mokslo premijos laureatai

2002 m.  Benediktas Juodka, Vida Kirvelienė, algis Piskarskas, ričardas ro-
tomskis, giedrė  streckytė, laima griciūtė, Povilas valuckas, laima 
bloznelytė-Plėšnienė, Janina didžiapetrienė. už darbų ciklą „foto-
sensibilizuota navikų terapija: fizikiniai, biocheminiai, ikiklinikiniai 
ir klinikiniai tyrimai (1986–2000 m.)“.

2002 m.  narimantas. Čėnas, Juozas Kulys. už darbų ciklą „ksenobiotikų ok-
sidacinės-redukcinės transformacijos ir citotoksiškumo mechanizmų 
tyrimai 1988–2001 metais“. 

2003 m.  Kęstutis Sasnauskas, alma gedvilatė, aušra ražanauskienė. už dar-
bų ciklą „virusų baltymų sintezė mielėse ir jų panaudojimas vakci-
noms ir diagnostikoje (1991–2002 m.)“.

2004 m.  Vytautas Naktinis, vladas bumelis, mykolas mauricas, Jonas henri-
kas Pesliakas. už darbų ciklą „terapiniai rekombinantiniai baltymai ir 
jų panaudojimas medicinoje (1983–2003 m.)“. 

Alius
Stamp



Vilniaus universiteto Biochemijos ir biofizikos katedra   1 9 6 2  •  2 0 1 2Vilniaus universiteto Biochemijos ir biofizikos katedra   1 9 6 2  •  2 0 1 2 43Biochemijos ir biofizikos katedros darbuotojų ir absolventų apdovanojimai 

2006 m.  Rimantas Nivinskas, Lidija Truncaitė, aurelija zajančkauskaitė. už 
darbų ciklą „t4 tipo bakteriofagų genų struktūros ir raiškos reguliavi-
mo tyrimai 1975–2005“. 

2007 m.  Rimantas Daugelavičius, Elenai Bakienė. už darbų ciklą „mikroor-
ganizmų apvalkalėliai: laidumo įvertinimo metodai ir įveikimo būdai 
(1994–2006 m.)“.

2007 m.  adolfas toleikis, Vilmantė Borutaitė, Vida Mildažienė. už darbų 
ciklą „mitochondrijų funkcijų valdymo ir jų atsako į stresą mechaniz-
mai (1989–2006 m.)“. 

2008 m.  Česlovas Venclovas. už darbų ciklą „bioinformatikos metodų kū-
rimas ir jų taikymas baltymų struktūrai, funkcijai ir evoliucijai tirti 
(1994–2007 m.)“.

2009 m.  Irina Bachmatova, valda laurinavčius,  Liucija Marcinkevičienė, 
Rolandas Meškys, Julija razumienė. už darbų ciklą „fermentų ir po-
lifermentinių sistemų tyrimas ir panaudojimas (1994–2008)“.

2010 m.  Arūnas Ramanavičius, Almira Ramanavičienė. už darbų ciklą 
„naujos technologijos biologiškai aktyvių medžiagų nustatymui 
(1998–2009)“.

2011 m.  Osvaldas Rukšėnas, Aidas Alaburda. už darbus „nervų sistemos 
veiklos ir patologijos mechanizmų tyrimas“.

Alius
Stamp



Vilniaus universiteto Biochemijos ir biofizikos katedra   1 9 6 2  •  2 0 1 2138 Vilniaus universiteto Biochemijos ir biofizikos katedra   1 9 6 2  •  2 0 1 2

Katedros darbuotojų ir doktorantų (biochemikų)  
apgintos disertacijos

Antanas Glemža1.  raumenų piruvato dehidrogenazės tyrimai, daktaras, 1967
Antanas Glemža  mikrobinių fermentų išskyrimas ir gryninimas naudojant afininės 
chromatografijos metodą, habil. daktaras, 1982
Benediktas Juodka2.   nukleotido-(P->0)- ir (P->n)-peptidai. sintezė ir savybės, dak-
taras, 1968
Benediktas Juodka  nukleino rūgščių ir baltymų kovalentinės sąveikos. sintetiniai ir 
gamtiniai nukleotido peptidai, habilituotas daktaras, 1981
Leonas Grinius3.  cheminės energijos transformacija į elektrinę biologinėse membra-
nose, daktaras, 1971
Leonas Grinius membraninio potencialo sukūrimo ir panaudojimo keliai bakterijo-
se, habilituotas daktaras, 1980
Ina Glemžienė4.  lipoatdehidrogenazės iš kiaulės širdies raumens išskyrimas, valymas 
ir savybių charakteristika, daktaras, 1973
Zosė Kalpokaitė5.  izomerinių etileniminofosfamidopurinų citogenetinio ir citostati-
nio veikimo į atskiras ląstelės ciklo stadijas tyrimai, daktaras, 1974.
Bronė Griniuvienė6.  Escherichia coli membranų fermentinė sistema, transformuojanti 
elektriniame lauke atP oksidacijos ir hidrolizės energiją, daktaras, 1975
Marija Sniečkutė7.  Jaučio smegenų ketoglutaratdekarboksilazės tyrimas, daktaras, 1975
Jurgis Kadziauskas8.  mitochondrijų ir halofilinių bakterijų protoninė pompa, dakta-
ras, 1975
Jurgis Kadziauskas ląstelių membranų funkcionavimo tyrimai, habilitacijos proce-
dūra, 2009
Virginija Sabaliauskienė9.   smegenų piruvatdekarboksilazės išskyrimas ir kai kurios 
savybės, daktaras, 1980
Sofija Sasnauskienė10.  nukleotidil-(P->n)-aminorūgščių ir jų esterių sintezė ir reakty-
vumas, daktaras, 1982
Lida Bagdonienė11.  oligonukleotidil-(P-n)- ir oligonukleotidil-(P-n)-aminorūgščių 
ir jų esterių sintezė bei savybių tyrimas, daktaras, 1981 
Lida Bagdonienė eukariotinių ląstelių tvirtų dnr–baltymų kompleksų struktūros ir 
funkcijų tyrimai, habilitacijos procedūra, 2008
Anolda Četkauskaitė12.  Escherichia coli ląstelių elektrogeninė adenozintrifosfatazė ir 
transhidrogenazė, daktaras, 1984
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Elena Bakienė13.  Protoninio potencialo vaidmuo fago t4 dnr patekimo į Escherichia 
coli ląstelę procese, daktaras, 1984
Vida Kirvelienė14.  kai kurių baltymų ir nukleino rūgščių kovalentinių kompleksų che-
minis modeliavimas,  daktaras, 1985
Vida Kirvelienė ląstelių fotosensibilizacijos biocheminiai aspektai, habilitacijos pro-
cedūra, 2005
Rimantas Daugelavičius15.  bakterinių ląstelių membranos potencialo ir bakteriofagų 
depoliarizuojančio poveikio tyrimai, daktaras, 1987
Rimantas Daugelavičius bakterijų apvalkalėlio barjeras ir jo įveikimo būdai faginės 
infekcijos metu, habilitacijos procedūra, 2005 
Jolanta Vidugirienė16.   hibridinių lamb-lacz baltymų sąveika su ląstelių-producentų 
membranomis, daktaras, 1989
Arvydas Markucka17. s bakteriofago t4 rnr-ligazė: adenilil-rnr-ligazės struktūros 
tyrimas, daktaras, 1993
Aurelijus Zimkus18.  Protoninio potencialo įtaka modelinių fosfolipidinių struktūrų ir 
dnr sąveikai bei fago t7 infekcijai E. coli ląstelėse, daktaras, 1993
Danutė Labeikytė19.  t-4 rnr-ligazės atP surišimo centro tyrimas, panaudojant 
struktūrinius atP analogus, daktaras, 1993
Vilius Stribinskis20.  trnr-(m1a)-metiltransferazės ir infuzorijų Tetrahymena pyrifor-
mis išskyrimas ir savybių tyrimas, daktaras,  1993
Edita Sužiedėlienė21.  rūgštimi indukuojamo Escherichia coli asr geno molekulinė ana-
lizė, daktaras, 1995
Edita Sužiedėlienė enterobakterijų adaptacinių atsakų molekuliniai mechanizmai, 
habilitacijos procedūra, 2008
Kęstutis Sužiedėlis22.  E. coli cisteino biosintezės geno cys Q molekulinė ir funkcinė 
analizė, daktaras, 1996
Kęstutis Sužiedėlis signalinių kelių tyrimai ląstelių atsako į aplinkos poveikį vertini-
mui, habilitacijos procedūra, 2009
Saulius Vainauskas23.  ribonukleazės P iš Tetrahymena pyriformis gryninimas ir cha-
rakterizavimas, daktaras, 1997
Prasmickaitė Lina24.  fotocheminė nukleorūgščių internalizacija – naujas metodas 
genų terapijai, daktaras, 2000
Birutė Surinėnaitė25.  Pseudomonas mendocina lipazės specifiškumo ir kinetinių para-
metrų tyrimas, daktaras, 2001
Vaida Šeputienė26.  rūgštinio šoko indukuojamas asr genas enterobakterijose: moleku-
linė analizė ir vaidmuo atsake į stresą, daktaras, 2003
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Ingrida Mickė27.  fotosensibilizuoto citotoksiškumo moduliacijos citostatikais moleku-
liniai aspektai, daktaras, 2004
Rytė Rynkevičienė28.  ras šeimos baltymų funkcijos Xenopus laevis ovocitų mejozėje, 
daktaras, 2005
Aušra Gaidelytė29.  dvigrandės dnr bakteriofagas bam35: viriono apibūdinimas ir in-
fekcinio ciklo analizė, daktaras, 2005
Violeta Jonušienė30.  rnazės P iš infuzorijų Tetrahymena pyriformis ir su ja asocijuotų 
baltymų tyrimas, daktaras, 2007
Julija Armalytė31.   Escherichia coli adaptacinis atsakas: asr ir dinJ-yafQ genų struktūri-
niai ir funkciniai tyrimai,  daktaras, 2008
Vida Bendikienė32.  Pseudomonas mendocina lipazė: savybės, imobilizacija ir taikymas, 
habilitacijos procedūra, 2008
Kristina Bielskienė33.  miežių (Hordeum vulgare) tvirtų dnr–baltymų kompleksų ty-
rimas, daktaras, 2009
Andrius Buivydas34.  antibiotikus išmetančių pompų veiklos Escherichia coli ir Pseudo-
monas aeruginosa ląstelėse tiesioginis vertinimas, daktaras, 2010
Daiva Dabkevičienė35.  citotoksinio poveikio skatinama citokinų vegfa ir il-1 α raiš-
ka in vitro ir in vivo, daktaras, 2010
Aušra Sasnauskienė36.  fotodinaminio poveikio sukelti ląstelių žūties vyksmai in vitro: 
fotosensibilizatoriaus reikšmė, daktaras, 2011
Justas Dapkūnas37.  citochromų P450 katalizuojamo vaistų metabolizmo kompiuteri-
nis modeliavimas, daktaras, 2011
Kiril Lanevskij38.  vaistinių junginių absorbcija ir pasiskirstymas audiniuose: kiekybi-
nio struktūros ir aktyvumo ryšio analizė, daktaras, 2011
Kalcienė Virginija39.  aplinkos teršalų Aroclor 1248, oleino rūgšties ir sieros toksišku-
mas Vibrio fischeri bakterijoms ir jo biocheminiai mechanizmai, daktaras, 2011
Pudžiuvytė Birutė40.  naujo tetrakatijoninio porfirino sukeltos Escherichia coli fotopa-
žaidos, daktaras, 2011
Lina Jakutytė41.  bakteriofago sPP1 patekimas į šeimininko ląstelę, daktaras, 2011
Rūta Motiejūnaitė42.  Pericitų ir autotoksino / lizofosfatido rūgšties / signalinio kelio 
reikšmės kraujagyslių regresijai tyrimas, daktaras, 2012
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Katedros darbuotojų ir doktorantų (biofizikų)  
apgintos disertacijos

Ei1. mutis Naruševičius vynuoginės sraigės nervinių ląstelių ir aksonų sužadinamumo 
fliuktuacijų tyrimas, daktaras, 1967, konsultantas J. sokolov
Romualdas Žiliukas2.  Joninės terpės ir temperatūros poveikis vynuoginės sraigės gi-
gantinių neuronų spontaninio aktyvumo elektriniams parametrams, daktaras, 1968, 
vad. e. naruševičius
Aušra Ruzgienė3.  neuronų dydžio priklausomybė nuo dnr koncentracijos ir adsor-
buoto kalcio funkcinis ryšys vynuoginės sraigės nervinėse ląstelėse, daktaras, 1969, 
vad. e. naruševičius
Henrikas Vaitkevičius4.  informacijos perdavimo problemos neuroniniuose tinkluose, 
daktaras, daktaras, 1970, vad. s. v. fomin 

 Henrikas Vaitkevičius Paprastų erdvinių požymių suvokimas regimajame analizato-
riuje, habilituotas daktaras, 1985, konsultantas e. n. sokolov 
Dobilas Jonas Kirvelis5.  kvaziholografiniai vaizdo formos regos analizatoriaus funk-
cinės organizacijos principai, daktaras, 1975, vad. n. v. Pozin 

 Dobilas Jonas Kirvelis kodavimas-dekodavimas uždaros kilpos principu gyvosiose 
sistemose, habilitacijos procedūra, 2009
Vygantas Antanas Vanagas6.  regos analizatorius kaip aktyvi atpažinimo sistema, dak-
taras, 1975, vad. v. P zinčenko
Jonas Ketleris7.  objektų judėjimo detekcija katės regimosios žievės neuronais, dakta-
ras, 1979, vad. e. n. sokolov
Svetlana Aleksejenko 8. katės regimosios žievės sudėtingų receptyvinių laukų orienta-
cinio ir kryptinio jautrumo mechanizmai, daktaras, 1980, vad. v. d. glezer
Evaldas Bartusevičius9.  vaizdų formų panašumo įtaka jų atpažinimo tikslumui, dak-
taras, 1984, vad. v. d. glezer
Liudas Algirdas Smilgevičius10.  vynuoginės sraigės neuronų kalcio citochemija (kal-
cio kiekio, veikiant izoliuotus ganglijus skirtingo valentingumo katijonais, analizė), 
daktaras, 1984, vad. e. naruševičius
Virginija Meškėnaitė11.  katės galvos smegenų žievės šoninės suprasilvinės srities aso-
ciatyviniai ir kalozaliniai ryšiai, daktaras, 1985
Algimantas Švegžda12.  žmogaus regos sukeltiniai potencialai, laukiant skirtingos for-
mos ir orientacijos vaizdų, daktaras, 1985, vad. a. gutmanas
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Rimantas Vitkus13.  tiesiniai lokaliai adaptyvūs vaizdų apdorojimo filtrai, daktaras, 
1987, vad. l. P. Jaroslavskij
Dalia Stabinytė14.  katės smegenų regos žievės neuronų receptyvinių laukų on- ir off-
zonų vaidmuo formuojant jų kryptines savybes, daktaras, 1988, vad. n. f. Podvigin
Vidmantas Sakalauskas15.  sužadinimo tarpląstelinio mechanizmo tyrimas mentur-
dumbliuose, daktaras, 1989, vad. v. m. Jurinas
Arnoldas Kunigėlis16.   vertikalaus disparatiškumo įtaka gylio suvokimui, daktaras, 
1990, vad. a. P. Petrov 
Osvaldas Rukšėnas17.  katės smegenų žievės regimųjų neuronų laikinė struktūra ir jos 
ryšys su reflektyvumo charakteristikomis, 1990, vad.v. vanagas 

 Osvaldas Rukšėnas regimosios informacijos apdorojimas šoniniame keliniame 
kūne, habilitacijos procedūra, 2005
Ona Gurčinienė18.  vaizdų formos elementų skaičiaus, simetrijos ir panašumo įtaka jų 
atpažinimo tikimybei, daktaras, 1992, vad. v. vanagas
Aleksandras Pleskačiauskas19.  striatinės žievės neuronų receptyvinių laukų modeliai, 
daktaras, 1992, vad. v. d. glezer, d. kirvelis
Gediminas Rūkas20.  vaizdų su skirtingomis erdvinėmis dažnuminėmis charakteristi-
komis įtakos pusrutulių asimetrijos dinamikai tyrimas sP metodu, daktaras, 1992, 
vad.v. vanagas
Alvydas Šoliūnas21.  vaizdų formos atpažinimo proceso dinamika patyrimo eigoje, 
daktaras, 1997, vad.v. vanagas
Aušra Daugirdienė22.  objektų spalvų konstantinis suvokimas, daktaras, 2002, vad. 
h. vaitkevičius
Milena Korostenskaja23.  Pacientų, sergančių šizofrenijos spektro sutrikimais, garsi-
nės informacijos apdorojimo tyrimas su įvykiu susijusių potencialų (sįsP) metodu: 
praktinis pritaikymas, daktaras, 2006, vad. o. rukšėnas
Sigita Augustinaitė24.  šoninio kelinio kūno neuronų atsakų struktūra ir generavimo 
mechanizmai, daktaras, 2007, vad. o. rukšėnas
Vilma Kisnierienė25.  acetilcholino įtaka menturdumblių ląstelių membranų pernašos 
sistemoms, daktaras, 2009, vad. o. rukšėnas
Monika Intaitė26.  ar selektyvus dėmesys turi įtakos dviprasmių figūrų suvokimui, dak-
taras, 2010, vad. o. rukšėnas 
Inga Griškova-Bulanova27.  fiziologinė klausos sukelto pastovaus atsako moduliacija: 
budrumas, aktyvumas ir dėmesys, daktaras, 2011, vad. o. rukšėnas
Ramunė Grikšienė28.  hormoninės kontracepcijos įtaka moterų kogni tyviosioms funk-
cijoms, daktaras, 2011, vad. o. rukšėnas
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Kastytis Dapšys29.  Psichikos sutrikimų tyrimas ir jų gydymo įvertinimas klausos sukel-
to potencialo P300 metodu, daktaras, 2011, vad. o. rukšėnas
Martynas Žakevičius30.  miegas ir poilsio jausmas: ryšys tarp miego fragmentacijos ir 
subjektyviai vertinamos miego kokybės, daktaras, 2012, vad. o. rukšėnas
Rokas Buišas31.  nugaros smegenų motoneuronų perdavimo funkcija ir jos modifikavi-
mas, daktaras, 2012, vad. a. alaburda
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Biochemijos ir biofizikos katedros dėstytojų išleisti  
bendrieji aukštosios mokyklos vadovėliai

1. antanas Praškevičius, leonardas lukoševičius,  antanas glemža, leonas toliušis, 
elena gineitienė.  biochemija. vilnius: mintis, 1975.

2. benediktas Juodka. nukleino rūgščių chemijos ir biochemijos pagrindai. vilnius: 
mokslas, 1988.

3. vitalija šimkevičienė, osvaldas rukšėnas. laboratorinių gyvūnų mokslo pagrindai. 
vilnius: vilniaus universiteto leidykla, 2001.

4. vida mildažienė, sonata Jarmalaitė, rimantas daugelavičius. ląstelės biologija. kau-
nas, 2004.

5. dobilas kirvelis. biofizika. vilnius: vilniaus universiteto leidykla, 2007.
6. ona gurčinienė. Jutimo ir suvokimo mechanizmai. vilnius: vilniaus universiteto leidy-

kla, 2007.  
7. osvaldas rukšėnas, ramunė grik- 

šienė. sensorinių sistemų biofizika. 
vilnius:  vilniaus universiteto leidy-
kla, 2007.

8. Jurgis kadziauskas. biochemijos 
pagrindai: bendrasis vadovėlis. vil-
nius: vilniaus universiteto leidykla. 
2008 (1-as leidimas), 2012 (2-as lei-
dimas).
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Biochemijos ir biofizikos katedros dėstytojų  
ir mokslo darbuotojų leidiniai

1. kazys daukšas, Jurgis barkauskas, vitas daukšas, eduardas daumantas, meilutė 
kabailienė, aivaras kareiva, zenonas mačionis, leonas naruškevičius, sofija sas-
nauskienė, vytautas skučas. chemijos terminų aiškinamasis žodynas. vilnius, 1997.

2. anolda Četkauskaitė. ekotoksikologija: mokomoji knyga. vilnius: vilniaus universi-
teto leidykla, 1999. 

3 aidas alaburda, dalia stabinytė. vabzdžių tempimo receptorių biofizikinių savybių 
tyrimas, 2007.

4. kastytis beitas. Pažinos biofilosofija: modeliai biologijoje ir biologiniai modeliai ki-
tur. vilnius: vilniaus universiteto leidykla, 2007.

5. kastytis dapšys. smegenotyros metodai. vilnius: vilniaus universiteto leidykla, 2007.
6. vidmantas sakalauskas. ląstelės biofizika. vilnius: vilniaus universiteto leidykla, 2007. 
7. romualdas šatinskas. bioelektriniai reiškiniai. vilnius: vilniaus universiteto leidy-

kla, 2007. 
8. alvydas šoliūnas. kognityvinės veiklos mechanizmai. vilnius: vilniaus universiteto 

leidykla, 2007.
9. gytis svirskis. neurotransdukcija. vilnius: vilniaus universiteto leidykla, 2007.
10. aleksandras Pleskačiauskas. šiuolaikinės kompiuterinės informacinės sistemos. vil-

nius: vilniaus universiteto leidykla, 2007.
11. rimantas daugelavičius. ląstelės molekulinė energetika: mokomoji knyga. vilnius, 

2008.
12. anolda Četkauskaitė. biocheminė toksikologija: mokomoji knyga. vilnius, 2008. 
13. arvydas markuckas. fermentinės katalizės pagrindai: mokomoji knyga, cd, 2008.
14. Jurgis kadziauskas. biologinės membranos: mokomoji knyga, cd, 2008.
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15. anolda Četkauskaitė, aurelijus zimkus. ekologinė biochemija: mokomoji 
knyga, cd, 2008.

16. dobilas kirvelis. neuroinformatika cd, technologija, 2008.
17. kęstutis sužiedėlis, edita sužiedėlienė, vita Pašukonienė, dainius chara-

ciejus. vėžio biologija: mokomoji knyga, cd, 2008.
18. vida kirvelienė. optinė mikroskopija ir skaitmeninis vaizdinimas: metodi-

nė knyga, cd, 2008.
19. violeta Jonušienė. rnr analizės metodai: metodinė knyga, cd, 2008.
20. danutė labeikytė, lida bagdonienė. Proteominės analizės eksperimentiniai 

pagrindai: metodinė knyga, cd, 2008.
21. violeta Jonušienė. Pgr metodo taikymas molekulinėje biologijoje: metodi-

nė knyga, cd, 2008.
22. vida bendikienė. fermentų imobilizacija ir stabilumas. metodinė knyga, 

cd, 2008.
23. sofija sasnauskienė. chromatografiniai metodai: metodinė knyga, cd, 

2008. 
24. elena bakienė. virusologijos pagrindai: metodinė knyga, cd. 
25. vaida šeputienė, lida bagdonienė, danutė labeikytė, sofija sasnauskienė. 

molekulinės biologijos pratybos: metodinė knyga. vilnius, 2008.
26. d. stančiūtė, g. chvatovič, Č. aleksandravičienė, k. sužiedėlis. biobanko 

ruošimo metodai: metodinė knyga. vilnius, 2008.
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Biofizikų vykdyti ir vykdomi projektai

TEMPUS-PHARE S_JEP-11554-961.  „tarpdisciplininė neurobiologijos magistrinių 
studijų programa“, vadovas prof. o. rukšėnas, 1 560 000 lt
Europos Komisijos, Leonardo da Vinči programos2.  bandomasis projektas, „comlab1 
(kompiuterizuota gamtos mokslų ir technologijų mokymo laboratorija)“, si 143008, 
2000–2004, vykd. a. daktariūnas, k. beitas, v. sakalauskas, 339 352 lt.
Leonardo da Vinči programos Nr. LT/02/EX/1/02863.  „neurobiologų profesinio ren-
gimo, tobulinimo ir įsidarbinimo galimybių plėtojimo programa“, 2002–2003 m., 
vadovas prof. o. rukšėnas, 80 730 lt.
LVMSF finansuojamas projektas4.  „ritmo generavimo mechanizmų nugaros smege-
nyse tyrimas“, t-23/04, 2004, vadovas a. alaburda, 30 000 lt. 
2005–2007 m. NATO Reintegration Grant finansuotas projektas5.  „investigation of 
principles of the locomotor neural network”, eaP.rig.981511, vadovas a. alaburda, 
25 000 eur.
Leonardo da Vinči programos6.  projektas „comlab2 (kompiuterizuota gamtos 
mokslų ir technologijų mokymo laboratorija-2“), si-05-b-f-PP-176008, 2005–2007, 
vykd.  a. daktariūnas, k. beitas, v. sakalauskas, 142 084 lt.
ESF projektas7.  „biofizika: biofizikos magistrinių ir doktorantūros studijų programų mo-
dernizavimas“, esf-2.5-027, 2005–2008, vadovas prof. o. rukšėnas, 2 261 084 lt.
LVMSF finansuojamas projektas8.  „eterinių aliejų įtaka žiurkių širdies-kraujagyslių 
sistemai“, v-41/2006, vadovas prof. o. rukšėnas, 18 000 lt.
LR ŠMM finansuojamas projektas9.  „eksperimentinės įrangos raumenų susitraukimo 
mechanizmų tyrimui sukūrimas ir aprobavimas“, nr. sut-586, 2007-2008, vadovas 
prof. o. rukšėnas, 23 000 lt.
VMSF finansuojamas projektas10.  „eksperimentinės įrangos raumenų susitraukimo 
mechanizmų tyrimui sukūrimas ir aprobavimas“, nr. v-10/2007/mtd1-140000-
872, 2007-2008, vadovas prof. o. rukšėnas, 64 000 lt.
LVMSF finansuojamas projektas11.  „kietakūnis femtosekundinis lazeris akies ragenos 
chirurgijai“, nr. b-08/2007, 2007–2009, vadovas prof. o. rukšėnas, 828 000 lt.
LVMSF finansuojamas projektas12.  „stuburo smegenų motoneuronų elektrofiziologi-
nių savybių tyrimas“, t-117/07, 2007, vadovas doc. a. alaburda, 30 000 lt.
LVMSF finansuojamas projektas13.  ,,individualūs skirtumai simetrijos detekcijos ir 
vaizdų tapatumo įvertinimo užduotyse“,  t–93/08, 2008, vadovė doc. o. gurčinienė, 
25 000 lt.
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LVMSF finansuotas projektas14.  „nuolatinė natrio jonų srovė nugaros smegenų moto-
neuronuose“, t-47/08, 2008, vadovas doc. a. alaburda, 35 000 lt.
Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra15.  „cost b24“, 
2009–2011, vadovas prof. o. rukšėnas, 50 000 lt.
LVMSF finansuojamas projektas16.  „nugaros smegenų motoneuronų aktyvavimas 
plaukimo metu“, t-32/09, 2009, vadovas doc. a. alaburda, 38 000 lt.
LVMSF finansuojamas projektas17.  „įvairaus tipo garsinių trukdžių įtaka regimajam 
suvokimui“, nr. t-46/09, 2009, vadovas doc. a. šoliūnas, 27 000 lt.
LVMSF finansuojamas projektas18.  „simetrijos detekcijos tyrimas psichofizikiniais ir 
akių judesių registravimo metodais“, nr. t-51/09, 2009, vadovas doc. a. Pleskačiaus-
kas, 26 000 lt.
LMT finansuojamas projektas19.  „nugaros smegenų refleksų aktyvavimo mechanizmų 
tyrimas“, miP-089/2011, 2011–2012, vadovas doc. a. alaburda, 165 700 lt.
LMT finansuojamas projektas20.  ,,konteksto įtaka ir lygiagrečios analizės principai ke-
lių vienu metu pateikiamų objektų atpažinime“, miP-005/2012, 2012–2014, vadovas 
doc. a. šoliūnas, 182 300 lt.
CPVA Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-00321.  „biotechnologijos ir biofarmacijos specialis-
tų rengimui ir mteP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (bio-
tefa-c/d), 2010.07.02–2012.12.31, vadovas prof. o. rukšėnas, 29 432 390 lt. 
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